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MIMOŘÁDNÁ DOBA ŽÁDÁ MIMOŘÁDNÉ ČINY
Vážení občané, rádi bychom Vás v tuto
chvíli pozdravili a ujistili, že v rámci svých
možností děláme vše, co je potřeba,
abychom současnou situaci co nejlépe
zvládli. Především se snažíme pomoci
těm nejslabším, kterými jsou senioři nad
70 let. Pro ně by bylo nejlepší, aby vůbec
nevycházeli z domu, a proto jsme rozšířili
nabídku Senior Expres o službu nakupo‑
vání. Zájemci se mohou hlásit na obvyk‑
lém tel. 725 050 375. Připravujeme i další
nabídky, jako například venčení domá‑
cích mazlíčků apod.
Rádi bychom Vás tímto požádali, abys‑
te dbali všech nařízení, která sice mohou
být nepříjemná, ale pro zastavení pande‑
mie jsou nezbytná. Jedná se zejména o
nařízení vlády o omezení volného pohy‑
bu osob a nošení roušky. Svojí odpověd‑
ností chráníte nejen sebe, ale především
ostatní. Rádi bychom tímto také podě‑
kovali všem dobrovolníkům, kteří se již
zapojili např. do šití roušek, i těm, kteří
na svou příležitost teprve čekají. Pokud
máte nějaké připomínky k naší práci,
která nesouvisí s aktuální situací, nechte
si je prosím na pozdější dobu. Třeba to
vše pak společně uvidíme v trochu jiné
optice.
Nejistá sezóna v nejisté době
Dubnové číslo Ostrovského měsíč‑
níku vychází ve zcela neobvyklé situaci.
Vzhledem k přijatým opatřením není
jasné, zda se řada akcí vůbec uskuteční.

Nebudeme je vyjmenovávat, protože
ani zdaleka nejsme schopni odhadnout,
kdy se situace vrátí k normálu. Jisté je, že
dříve nebo později se klidné časy navrátí
a společně si budeme moci znovu užívat
sport, kulturu i krásu, která je všude ko‑
lem nás. Přejeme Vám všem hodně zdra‑
ví a síly do následujících dnů. Sledujte ak‑
tuální informace na webových stránkách
města www.ostrov.cz, Facebooku, mo‑
bilní aplikaci Česká obec nebo v dalších
číslech Ostrovského měsíčníku. Již dnes
se těšíme na brzké setkání s Vámi.
Ing. Jan Bureš,
starosta města
Ing. Marek Poledníček,
místostarosta města Ostrova
Ing. Jitka Samáková,
místostarostka města

NOVÁ PRACOVIŠTĚ MĚSTSKÉ POLICIE V OSTROVĚ
Městská policie v Ostrově je nedíl‑
nou součástí našeho města již 26 let. Po
celou tu dobu sídlí v několika prosto‑
rách Domu kultury v Ostrově. Je logické,
že vzhledem k rozvoji její činnosti pů‑
vodní prostory již důvodně nevyhovují
svou velikostí ani vybavením.
Proto se před časem v rámci přípravy
záměru výstavby nového sídla integro‑
vaného záchranného systému počítalo
s tím, že se sem přestěhuje také Měst‑
ská policie Ostrov. Protože jsme byli
přesvědčeni o tom, že městská policie
má být v centru, rozhodli jsme se ji z to‑
hoto záměru vyjmout a našli jsme pro
ni prostory na Hlavní třídě, hned vedle
pošty, v prostorách, kde kdysi sídlila Ve‑
řejná bezpečnost. V roce 2019 proběhla
projektová činnost a v lednu letošního
roku byl vybrán zhotovitel, kterým se
na základě veřejné zakázky stala spo‑
lečnost STASKO plus, s. r. o., za částku
6 640 300 Kč vč. DPH. Stavební práce

zahrnují přestavbu nebytových prostor
bývalé realitní kanceláře na pracoviště
Městské policie v Ostrově. Hlavní vstup
bude přímo z Hlavní třídy. Pro bezbari‑
érový přístup bude využit stávající vstup
z východní strany od restaurace Družba.
Ten bude také sloužit jako vstup služební.
Výjezd služebních vozidel bude od toho‑
to vstupu přes Palackého ulici na Hlavní
třídu. Nová přestavba odděluje část pří‑
stupnou veřejnosti (čekárna + ohlašov‑
na), část zabezpečenou, tzv. „režimovou“,
přístupnou pouze pracovníkům policie,
a dále zázemí obsahující technické míst‑
nosti, místnosti hygienické a doplňující
funkce. Mezi ty patří místnost pro asis‑
tenci prevence kriminality, Senior Expres
a odpovídající zázemí pro pracovníky
městské policie. Stavební práce na re‑
konstrukci byly zahájeny 4. 3. 2020, s ter‑
mínem dokončení 31. 7. 2020.
Ing. Marek Poledníček,
místostarosta města Ostrov

AKTUALITY

OSTROVSKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČEKÁ
MODERNIZACE UČEBEN TECHNICKÝCH OBORŮ
Poptávka po kvalifikované pracovní
síle v technických oborech ve společnos‑
ti stále přetrvává. Výuka těchto oborů
však musí být zahájena již v základních
školách. Ostrovské školy však v součas‑
né době nemají takové vybavení, jaké
by odpovídalo soudobým požadav‑
kům výuky, a modernizace či přestavby
stávajících učeben a prostor školy jsou
finančně velmi nákladné. Proto již na
konci roku 2016 byly připraveny projek‑
ty na modernizaci škol, na které město
Ostrov v únoru 2017 požádalo o dotaci
z tzv. Integrovaného regionálního pro‑
gramu. Obdobnou potřebu a nedosta‑
tek finančních prostředků má bohužel
většina základních škol v ČR, proto i přes
včasnou a kvalitní přípravu skončily os‑
trovské žádosti o dotaci v tzv. zásobníku
projektů. Ministerstvo pro místní rozvoj
až v listopadu 2019 zajistilo další dotační
prostředky, díky nimž tak bude možné
realizovat projekty jak na ostrovských zá‑
kladních školách, tak i v několika dalších
městech ČR.
V ZŠ Masarykova již byla provedena
první etapa modernizace učeben, a to
konkrétně vybudování nové učebny a la‑
boratoře fyziky a chemie. V rámci druhé
etapy, která bude zahájena v letošním
roce, bude zrealizována rekonstrukce
učebny technických a řemeslných obo‑
rů, tzv. dílen, pořízeno nové a moderní
vybavení. Vybudován bude i výtah pro
zajištění bezbariérovosti. Náklady na tyto
plánované práce by neměly přesáhnout
8 mil. Kč. Také žáci ZŠ Májová se dočkají
nových dílen s novým nábytkem a mo‑
derními výukovými pomůckami. Nová
technická učebna pro 16 žáků a její so‑
ciální a provozní zázemí vzniknou jako

vestavba do stávajícího prostoru staré
kotelny. Do učebny budou mít také pří‑
stup imobilní osoby díky plánovanému
výtahu. Náklady na realizaci jsou před‑
pokládány ve výši cca 9 mil. Kč. Na ZŠ
Myslbekova bude realizace projektu nej‑
náročnější. Zrealizována bude přístavba
ke stávajícímu objektu jídelny, ve které
vzniknou dvě učebny. V přízemí učebna
technických řemesel, tedy dílny a jejich
technické a sociální zázemí, v patře pak
učebna praktických oborů pro dívky kuchyňka - včetně nezbytného zázemí
(sklad pomůcek a surovin, šatna, WC pro
imobilní). Do nových učeben bude poří‑
zeno potřebné vybavení a nábytek a také
moderní výukové pomůcky. Celkem by
přístavba včetně vybavení a ostatních
nákladů neměla přesáhnout 17 mil. Kč.
Obě učebny budou v budoucnu vyu‑
žívány také žáky z 1. stupně, případně
mohou sloužit i pro potřeby školní dru‑
žiny a pro mimoškolní zájmové činnosti.
Spolu s přístavbou bude ve škole zřízen
výtah. Před zahájením realizace přístav‑
by bude provedena přeložka teplovodu.
I když je na projekty schválená dotace
z EU, musejí být práce zaplaceny nejdříve
z rozpočtu města. Dotace by pak měla
být proplacena ve výši 90 % skutečných
nákladů. Město plánuje realizaci všech
uvedených staveb v ostrovských základ‑
ních školách zahájit na jaře letošního
roku. Práce by pak měly být ukončeny
v srpnu 2021, tak aby od nového škol‑
ního roku mohly být učebny žáky plně
využívány.
Ing. Alexandra Fürbachová,
vedoucí odboru rozvoje
a územního plánování
MěÚ Ostrov

PROGRAM NA OBNOVU OBJEKTŮ
V HISTORICKÉM JÁDRU MĚSTA OSTROV
Město Ostrov od roku 2016 podpo‑
ruje vlastníky budov v historickém já‑
dru města Ostrova a v rámci dotačního
programu poskytuje finanční podporu
na obnovu fasád pohledových čás‑
tí budov v této části města. V letech
2017-2019 poskytlo ze svého rozpoč‑
tu majitelům historických budov na
základě 9 podaných žádostí finanční
podporu v celkové částce 384 653 Kč.
V roce 2020 obdrželo město prozatím
jedinou žádost o dotaci ve výši 78 905

Kč. Vedení města touto cestou vyzývá
další majitele budov v historickém cen‑
tru města Ostrova, aby využili nabídky
tohoto programu. Společným úsilím
tak můžeme dosáhnout dalšího zlep‑
šení vzhledu Starého města. Podrob‑
né informace najdete na webových
stránkách www.ostrov.cz v sekci město
a úřad, pod složkou dotace.
Ing. Jiří Jiránek,
odbor kanceláře starosty města Ostrova
MěÚ Ostrov

DEN SE STAROSTOU
29. 4. 2020
Vážení občané, přijměte pozvání na
29. 4. 2020, kdy se uskuteční Den se
starostou. V době od 15.00 do 17.00
mohou občané přijít za starostou měs‑
ta Ostrova Janem Burešem se svými
podněty, připomínkami a stížnostmi.
Rezervace termínu není nutná. Stačí se
dostavit k pracovně starosty do budo‑
vy městského úřadu, Jáchymovská 1.
red

Z JEDNÁNÍ RADY
A ZASTUPITELSTVA
MĚSTA V MĚSÍCI
LEDNU
• ZM schválilo realizaci projektu „Obec
přátelská seniorům 2020“ s předpoklá‑
danou výší výdajů 1 500 000 Kč.
• ZM schválilo Koncepci seniorské po‑
litiky města Ostrov pro období 20202023.
• RM schválila „Statut redakční rady
Ostrovského měsíčníku“, „Statut šéf‑
redaktora Ostrovského měsíčníku“
a „Pravidla pro jmenování členů re‑
dakční rady Ostrovského měsíčníku“.
• RM odvolala redakční radu Ostrovské‑
ho měsíčníku ve složení: Mgr. Lenka
Bardová, Mgr. Lada Bláhová, Eliška Fai‑
lová, Zuzana Janecká, Ing. Josef Macke,
Mgr. Jana Múčková.
• RM schválila novou redakční radu
Ostrovského měsíčníku ve složení:
Mgr. Jana Lukášová, Zuzana Janecká,
Ing. Josef Macke, Mgr. Jana Múčková,
Jaroslav Vyčichlo.
• RM schválila účast v Programu pre‑
vence kriminality na období 20202021 a pověřila starostu města podá‑
ním žádosti.
• RM na základě provedeného hod‑
nocení podaných nabídek schválila
pořadí nabídek dle návrhu komise
a přidělila veřejnou zakázku „Nová
pracoviště Městské policie v Ostrově
v 1. NP objektu Hlavní třída 797 a 796“
dodavateli s nabídkou č. 3 – STASKO
plus, spol. s r. o., Rolavská 590/10, 360
17 Karlovy Vary, IČ: 14707551, s nabíd‑
kovou cenou 4 858 919,31 Kč bez DPH
a 5 879 292,37 Kč vč. DPH, jako nejvý‑
hodnějšímu pro zadavatele. Stavba
bude dokončena do 31. 8. 2020.
MěÚ Ostrov

www.ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.cz
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OSTROV – OBEC PŘÁTELSKÁ SENIORŮM
Senioři nad 65 let jsou v Ostrově
druhou nejpočetnější skupinou oby‑
vatel města (20,3 %) a jejich počet
každoročně narůstá. Za uplynulé ob‑
dobí se zvýšil o 27,5 %. Senioři jsou
obecně považováni za jednu z nej‑
více ohrožených skupin obyvatel.
Svět okolo nich je zrychlený. Nové
a důmyslnější komunikační techno‑
logie jim mnohdy běžný život spíše
znesnadňují, jelikož s nimi neumě‑
jí pracovat. Kvůli své důvěřivosti se
mohou stát oběťmi různých pod‑
vodných jednání. Neznají dobře svá
práva, jelikož přístup k informacím
je pro ně složitý. I přes tato úskalí
chtějí svůj čas trávit aktivně, vzdě‑
lávat se a neuzavírat se před okolím.
Prioritou města Ostrova je proto pro
seniory vytvářet přátelské prostře‑
dí a podporovat jejich aktivní, smy‑
sluplný a důstojný život. Z těchto

Ilustrační foto: Shutterstock

důvodů v uplynulém roce město ve
spolupráci se seniory vytvořilo Kon‑
cepci seniorské politiky města, která
bude tuto prioritu města naplňo‑
vat. Koncepci zastupitelstvo města
schválilo dne 26. 2. 2020 a spolu s ní
také realizaci projektu „Obec přátel‑
ská seniorům 2020“, který zahrnuje
již konkrétní aktivity pro rok 2020.
Ostrov se s tímto projektem přihlá‑
sil do stejnojmenné soutěže, kterou
vyhlásilo Ministerstvo práce a sociál‑
ních věcí ČR. Bude-li město v soutěži
úspěšné, může získat další finanční
prostředky na rozšíření nabídky akti‑
vit pro seniory.
V rámci projektu „Obec přátelská
seniorům 2020“ budou realizovány
různé akce, které budou zaměřeny
jak na osvětu či prevenci, na aktivní
trávení volného času, tak i na zkvalit‑
nění současných služeb pro seniory.
Plánovány jsou besedy a přednášky
se zaměřením na problematické ob‑
lasti, např. podvodné reklamní akce,
občanské právo, spotřebitelství, fi‑
nanční gramotnost, využívání no‑
vých komunikačních metod apod.
Připravuje se zlepšení služeb Senior
Expresu, a to rozšíření provozní doby
i převozní kapacity. Také trávení vol‑
ného času plánuje město více podpo‑
řit. V domě kultury bude uspořádán
Den pro seniory s hudebně-taneč‑
ním programem, proběhnou čtyři di‑
vadelní představení, která humornou
formou přiblíží různé situace, s nimiž

se mohou starší osoby v reálném ži‑
votě potkat. Na tyto akce bude vstup
pro seniory zdarma. Plánovány jsou
kurzy tréninku paměti. Do projek‑
tu se také zapojí organizace, které
již nyní vytvářejí zázemí pro trávení
volného času seniorů. Konkrétně se
jedná o základní uměleckou školu,
kterou v současné době navštěvuje
66 seniorů a která nabízí výuku seni‑
orů v hudebním, výtvarném a taneč‑
ním oboru. ZUŠ od září 2020 plánuje
otevřít pro seniory i literárně-drama‑
tický obor. Městská knihovna Ost‑
rov zorganizuje Virtuální univerzitu
3. věku, relaxační malování, různé
přednášky, koncerty, počítačové kur‑
zy, dámský klub a volnou jógu pro
zdraví. Městský dům dětí a mládeže
nabídne seniorům rehabilitační cvi‑
čení, výuku výtvarně-uměleckých
řemesel a country tance. Zájmový
spolek důchodců Ostrov, z. s., má
380 registrovaných členů a v roce
2020 plánuje uspořádat ozdravné
plavání pro seniory, společenské
a kulturní akce, divadla, návštěvy pa‑
mátek a výstav, společenské poseze‑
ní seniorů a různé besedy. Pokud se
připravovaný cyklus akcí osvědčí, lze
předpokládat, že budou pokračovat
i v dalších letech.
Ing. Alexandra Fürbachová,
vedoucí odboru rozvoje
a územního plánování
MěÚ Ostrov

PREVENTIVNÍ DIVADLO PRO SENIORY
Koncem února se uskutečnilo
v T-klubu Domu kultury Ostrov před‑
stavení pro seniory s názvem „Jak se
naučit říkat NE a jak být nedůvěřivý“.
Herci divadla VeTři Vlasta Vébr a Míša
Marková sehráli celkem tři scénky, ve
kterých ukázali, jak snadno se star‑
ší osoba může stát obětí podvodní‑
ků, kapsářů a podomních prodejců.
V první ukázce senior podlehl nátlaku
ženy, která mu na ulici nabízela pro‑
středky na zdraví. Ve druhém případě
herci předvedli, jak jsou senioři důvě‑
řiví a neopatrní v komunikaci s cizími
osobami, kdy si pustí neznámého
do bytu a ten využije nestřeženého
okamžiku a mnohdy důchodce
připraví o celoživotní úspory. Třetím
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tématem byly kapesní krádeže
a krádeže na osobách – v prodejnách,
na ulicích, v prostředcích MHD. Diváci
byli zapojeni aktivně do programu a po
každé odehrané scénce následovala
diskuze s preventistkou městské
policie. Nedílnou součástí debaty byly
preventivní rady, jak předejít okradení.
Akce byla financována z rozpočtu
města Ostrov v rámci prevence soci‑
álněpatologických jevů. Město Ostrov
má i do budoucna v plánu tuto aktivitu
pro naše seniory podporovat a v prů‑
běhu tohoto roku divadlo zopakovat.
Jitka Capková,
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
MěÚ Ostrov

Představení poradilo seniorům, jak nenaletět.
Foto: Archiv MěÚ Ostrov

AKTUALITY

MĚSTO ROZDĚLILO DOTACE PRO REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
PRO ROK 2020
V městském rozpočtu byly vyčleně‑
ny pro letošní rok pro dotační Program
podpory a rozvoje sociálních služeb
čtyři miliony korun, což je o 150 000 Kč
více než vloni. Rada města Ostrov na
svém jednání dne 10. 2. 2020 schváli‑
la přidělení dotací u žádostí do 50 000
Kč a Zastupitelstvo města Ostrov na
svém zasedání dne 26. 2. 2020 rozděli‑
lo zbývající částku u žádostí nad 50 000
Kč. Dotace jsou určené na financování
osobních a provozních nákladů spo‑
jených s poskytováním služeb sociální
péče, služeb sociální prevence a sociál‑
ního poradenství dle zákona o sociál‑
ních službách, které jsou poskytovány
na území města nebo pro občany měs‑
ta Ostrova. V letošním roce byly před‑
nostně podpořeny služby pro cílovou
skupinu senioři. Dotace byly navýšeny
např. organizaci Res vitae, z. s., která ve
městě poskytuje pečovatelskou službu,
dále organizacím, které provozují do‑
movy pro seniory, jedná se o organizace
Oblastní charita Ostrov a Domov pro
seniory Květinka, s. r. o.
Přehled podpořených subjektů:
Armáda spásy v ČR, z. s., Azylový dům
pro muže a ženy, částka 40 000 Kč
Armáda spásy v ČR, z. s., Nízkoprahové
denní centrum pro muže a ženy, částka
10 000 Kč
Armáda spásy v ČR, z. s., Noclehárna pro

muže a ženy, částka 30 000 Kč
Centrum pro dítě a rodinu Valika, z. s.,
Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi, částka 10 000 Kč
Centrum pro zdravotně postižené Karlo‑
varského kraje, o. p. s., Odborné sociální
poradenství, částka 10 000 Kč
Centrum pro zdravotně postižené Karlo‑
varského kraje, o. p. s., Osobní asistence,
částka 10 000 Kč
Člověk v tísni, o. p. s., Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi, částka 20 000 Kč
Denní centrum Mateřídouška, o. p. s., So‑
ciálně terapeutické dílny, částka 30 000 Kč
Denní centrum Žirafa, z. s., Denní cent‑
rum Žirafa, částka 30 000 Kč
Domov pro seniory Květinka, s. r. o., Do‑
mov pro seniory, částka 275 000 Kč
Farní charita Aš, Domov sv. Zdislavy pro
matky s dětmi v tísni, částka 10 000 Kč
Farní charita Karlovy Vary, Denní stacio‑
nář pro zdravotně a mentálně postižené,
částka 10 000 Kč
Farní charita Karlovy Vary, Domov pro
matky s dětmi v tísni v K. Varech, částka
10 000 Kč
Farní charita Karlovy Vary, Dům na půl
cesty svatého Josefa, částka 15 000 Kč
Farní charita Karlovy Vary, Sociálně terape‑
utické dílny Karlovy Vary, částka 10 000 Kč
KSK centrum, o. p. s., Odborné sociální
poradenství, částka 20 000 Kč
KSK centrum, o. p. s., Sociálně aktivizační

služby pro rodiny s dětmi, částka 20 000 Kč
KSK centrum, o. p. s., Terénní programy,
částka 10 000 Kč
Oblastní charita Ostrov, Domov pokoj‑
ného stáří bl. Hroznaty, Hroznětín, částka
100 000 Kč
Oblastní charita Ostrov, Domov pokoj‑
ného stáří Ostrov, částka 1 225 000 Kč
Raná péče KuK, z. ú., Raná péče v Ostro‑
vě, částka 10 000 Kč
Res vitae, z. s., telefonická krizová pomoc
- Linka důvěry, částka 10 000 Kč
Res vitae, z. s., Pečovatelská služba, částka
1 850 000 Kč
Správa zdravotních a sociálních služeb
Cheb, p. o., Raná péče, částka 5 000 Kč
Světlo Kadaň, z. s., Nízkoprahové zaříze‑
ní pro děti a mládež, Klub Ostrov, částka
40 000 Kč
Světlo Kadaň, z. s., Terénní program Kar‑
lovy Vary a přilehlé obce, částka 30 000 Kč
TyfloCentrum Karlovy Vary, o. p. s., Prů‑
vodcovské a předčitatelské služby, částka
60 000 Kč
TyfloCentrum Karlovy Vary, o. p. s., Sociál‑
ně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením, částka 50 000 Kč
TyfloCentrum Karlovy Vary, o. p. s., Soci‑
ální rehabilitace, částka 50 000 Kč
Jitka Capková,
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
MěÚ Ostrov

Z DENÍKU VELITELE MĚSTSKÉ POLICIE
Jak si zvýšit kapesné
18. 2. 2020 před 17.00 přijal strážník
dozorčí MP Ostrov telefonické ozná‑
mení od zaměstnance supermarketu
o záchytu pachatelů krádeže. Na mís‑
tě hlídka MP zjistila, že zlodějíčky jsou
dva mladíci, kteří si chtěli přivydělat
tím, že podlezli plot za supermarke‑
tem, kde poté odcizili přepravku od
piva a chtěli ji zpeněžit vrácením do
obchodu. Bohužel pro ně se na jejich
jednání přišlo. U protiprávního jednání
si počínali tak nešikovně, že poškodi‑
li plot, který je mnohonásobně dražší
než odcizená přepravka. Chlapci byli
předáni rodinám a jejich jednání bude
oznámeno na MěÚ Ostrov.
Rallye Ostrov
22. 2. 2020 dopoledne přijali strážníci
kuriózní oznámení o zapadlém vozid‑
le. Šlo o auto zahrádkáře, který se chtěl
dostat do kolonie přes rozmáčenou

polní cestu, která se mu stala osudnou.
Problém byl ve vzdálenosti zapadlého
vozidla od pevné plochy, asi 100 met‑
rů. Jelikož bylo mrazivé počasí, počkal
muž s hlídkou ve služebním vozidle do
příjezdu odtahové služby, která za asi‑
stence hlídky po bezmála hodině a půl
vozidlo vyprostila.
Žízeň
27. 2. 2020 odpoledne byla hlídka při‑
volána do obchodního centra, kde se
měla uskutečnit krádež dvou lahví
tvrdého alkoholu. Pachatel krádeže již
bohužel na místě nebyl, protože bez‑
prostředně po činu utekl neznámo
kam. Hlídka však výtečníka na videu
okamžitě poznala a vydala se jej hledat
v katastru města. Strážníci měli štěstí
a muže nalezli v Lipové ulici. Pachatel
se ke krádeži pod tíhou důkazů přiznal.
Přestože se stačil nakradeného zboží
zbavit, tučná pokuta jej neminula.

Smutná událost
28. 2. 2020 byli strážníci přivoláni k tragic‑
ké události, která se udála v Severní ulici.
Muž, který prováděl údržbu na domě,
spadl z výšky na chodník před domem.
Bohužel i přes snahu záchranářů a stráž‑
níků se nepodařilo muže na místě oživit.
Statistika činnosti - únor 2020
Počet přestupků
103
Uložené pokuty
18 000 Kč
Počet oznámených přest.
15
Odchyt psa
4
Přijatá oznámení
176
Počet prověřených alarmů
20
Senior Expres
V únoru jsme přepravili 174 osob.
Uskutečnili jsme 313 jízd, při kterých
bylo najeto 1 158 km. Vybraná částka
činila 6 260 Kč.
Ladislav Martínek,
velitel MP Ostrov
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LEDEN NA LINCE 150
V lednu jsme zasahovali celkem u 26
událostí, z nichž bylo 7 technických po‑
mocí, 5 dopravních nehod a planých
poplachů, 4 úniky látek a požáry a jed‑
na záchrana osob. V ulicích Horská 2x,
Hlavní třída a Štúrova si vyžádala ZZS
Ostrov pomoc při transportu pacienta
do sanity, v jednom případě bylo nutno
otevřít byt a dále pak v Jáchymově, v ul.
Čsl. armády jsme ve spolupráci s jednot‑
kou SDH Jáchymov a ZZS Ostrov otevřeli
byt a transportovali pacienta do sanity.
S Policií ČR v obci Bystřice jsme spolupra‑
covali při pátrání po pohřešované osobě,
tato byla nalezena v pořádku. V ul. S. K.
Neumanna jsme společně s jednotkou
HZS KV prověřovali únik plynu v pane‑
lovém domě, ten se naštěstí nepotvrdil.
Společně s jednotkami HZS KV a Klášte‑
rec nad Ohří jsme zasahovali u doprav‑
ních nehod na silnici č. I / 13 v Damicích,
Boči a směr Ostrov – Karlovy Vary, kdy
došlo ke zranění dvou osob, dále v Krás‑
ném Lese a v Šemnici, kde zasahovala
i jednotka SDH Kyselka. Požár klestí jsme

měli likvidovat v Horním Žďáru a za prů‑
myslovou zónou, na místě bylo zjištěno,
že se jednalo o nenahlášené pálení, udá‑
lost byla klasifikována jako planý poplach.
K požáru střechy budovy lázní v Kyselce
jsme byli vysláni společně s jednotkami
HZS KV, VHJ Hradiště a SDH Kyselka, Há‑
jek, Stružná, Bochov a Chodov (SO), na
místě bylo zjištěno, že za budovou lázní
bylo prováděno nenahlášené pálení kles‑
tí, událost byla přehodnocena jako planý
poplach. S jednotkou HZS KV jsme pro‑
věřovali signalizaci EPS v budově Centra
tech. vzdělávání v Klínovecké ulici v Ost‑
rově, jednalo se o planý poplach. K požá‑
ru budovy v Karlových Varech, ul. Krále
Jiřího jsme byli vysláni s jednotkami HZS
KV a SDH Tašovice a Stará Role, na místě
události bylo zjištěno, že se jedná o planý
poplach. Uniklé ropné látky jsme likvi‑
dovali v Ostrově v ul. Lidická, Halasova,
Lipová a Krušnohorská, dále pak na sil‑
nici č. I / 13 z KV do Ostrova a v Horním
Žďáru uniklou naftu po krádeži z vozidla.
V Brigádnické ul. a v Dolním Žďáru jsme

s jednotkou HZS KV likvidovali požár
zateplení domu od zábavní pyrotechni‑
ky a od požáru odpadu. Společně s jed‑
notkami HZS KV a SDH Tašovice a Stará
Role jsme likvidovali požár domu v Kar‑
lových Varech, ul. Na Milíři, jednalo se
o opuštěný dům. K záchraně osoby jsme
byli vysláni do ulice Hlavní třída, bohužel
se i přes veškeré úsilí všech záchranářů
tuto nepodařilo zachránit.
Milan Kuna,
JSDH Ostrov

střešní krytiny v ulicích Lidická, Kruš‑
nohorská a v Karlových Varech, ul.
Tržiště, kde pádem ze střechy hrozila
korouhev. K požáru návěsu nákladního
automobilu na silnici č. I/13 u Květnové
jsme byli vysláni společně s jednotkami
HZS KV a SDH Hájek. Na místě bylo
zjištěno, že došlo k požáru kvůli tech‑
nické závadě na brzdách návěsu. K úni‑
ku plynu v sedmipatrovém obytném
domě v Karlových Varech, ul. Konečná
jsme byli vysláni s jednotkami HZS KV
a SDH Stará Role a Tašovice, únik se
naštěstí nepotvrdil. Po pádu osoby ze
střechy obytného domu v Severní uli‑
ci jsme společně s jednotkou HZS KV
a ZZS Ostrov prováděli resuscitaci této
osoby, bohužel i přes veškerou snahu
všech záchranářů se tuto nepodařilo

oživit. V Jáchymově v Mathesiově ulici
jsme s jednotkou SDH Jáchymov vy‑
prošťovali osobní automobil z příkopu.
S jednotkami HZS KV, Klášterec nad
Ohří a SDH Stráž nad Ohří jsme zasa‑
hovali u dopravních nehod osobních
a nákladních vozidel na silnici č. I/13
ve Stráži a Boči, dále v Dolním a Hor‑
ním Žďáru, Hroznětíně a v Sadově, kdy
bylo zraněno celkem pět osob. Olejové
a naftové skvrny po technických záva‑
dách na vozidlech jsme likvidovali v uli‑
cích Borecká, Masarykova, Kollárova
a Severní. Požár stromu jsme likvidovali
ve Staroměstské ulici a v Jáchymově
s jednotkou SDH Jáchymov a HZS KV
požár osobního automobilu.
Milan Kuna,
JSDH Ostrov

Hasiči pomáhají s transportem pacienta do sanity.
Foto: Archiv JSDH Ostrov

ÚNOR NA LINCE 150
V únoru naše jednotka zasahovala
u 27 událostí, z nichž bylo 18 technic‑
kých pomocí, 5 dopravních nehod a 2
požáry a úniky látek. V ulicích Horská
a Hlavní třída bylo nutno otevřít byt
a následně transportovat pacienta do
sanity ZZS Ostrov. Ve Vojkovicích na
žádost Policie ČR otevření příbytku,
kde se nacházela ležící osoba, bohužel
již delší dobu bez známek života. Na
žádost ZZS Ostrov jsme v ulici Brigád‑
nická dvakrát asistovali při transportu
pacienta do sanity. Kvůli bouři Sabine
jsme v Krásném Lese, Horním Žďá‑
ru – Hluboký, Vykmanově, na Hlavní
třídě, Jáchymovské a Karlovarské ulici
odstraňovali ve spolupráci s jednot‑
kou HZS KV popadané větve a stromy,
dále jsme zajišťovali nebo odstraňovali

MYTÍ A DEZINFEKCE NÁDOB NA SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD
Na základě nově uzavřené smlouvy
na svoz směsného komunálního odpa‑
du bude svozová firma Marius Peder‑
sen, a. s., plnit svou povinnost vyplýva‑
jící ze smlouvy, mytí a dezinfekci nádob
na směsný komunální odpad (černé
nádoby). K tomu však potřebuje i Vaši
spolupráci, zejména u nádob, které
máte uložené na svých pozemcích u ro‑
dinných domů.
6

Ostrovský měsíčník | DUBEN 2020

Ve dnech od 27. 4. do 5. 5. 2020 (netý‑
ká se dnů 1. až 3. 5. 2020) je potřeba tyto
nádoby nechat stát na volně přístupném
místě i mimo den svozu. Firma bude po‑
stupovat ulici po ulici, jeden vůz nádo‑
bu vysype i mimo svozový den a druhý
vůz hned vymyje a vydezinfikuje. Poje‑
de se tedy mimo klasické svozové trasy.
Tento mimořádný vývoz samozřejmě
nehradíte.

Kdo nádobu nebude mít volně pří‑
stupnou ve výše uvedeném termínu, ten
nebude mít nárok na dodatečné umytí.
Případné dotazy volejte na tel.
354 224 918 nebo pište na e-mail
pniederhafnerova@ostrov.cz.
Děkujeme za spolupráci.
Bc. Petra Niederhafnerová,
odbor městských investic a správy
MěÚ Ostrov

AKTUALITY

JARNÍ ÚKLID 2020 – ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ
V období od 11. 4. 2020 do 6. 6. 2020
budou každou sobotu v dopoledních
hodinách v rámci jarního úklidu rozmís‑
těny na obvyklých místech po městě vel‑
koobjemové kontejnery. Z technických
důvodů budou přistaveny v sobotu ráno
a odvezeny v sobotu po 14. 00.
Velkoobjemové kontejnery jsou určeny
pouze pro objemný odpad z domácností
(např. nábytek, koberce, dřevo, kovy aj.)
Odpad do kontejnerů nemohou ukládat
právnické 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 odlo‑
žené 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 Dospra, RK Reba a Ikon.
Kontejnery budou rozmístěny
na obvyklých místech:
11. 4. 2020 (sobota)
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 (sobota)
Májová 842
Májová 940
Štúrova (u bývalého bazénku)

Luční 831
Horská 875
Borecká 878
Hlavní 1064
25. 4. 2020 (sobota)
Lokalita pod Křížkem
Penzion pro důchodce
zadní Lidická 3x
Vančurova za domem 1084
za Atlantisem, ul. Myslbekova
2. 5. 2020 (sobota)
Mánesova 957
Mánesova 1013
Klicperova 2x
Brigádnická
Lidická naproti BPO
Šafaříkova
Nerudova 700-5
9. 5. 2020 (sobota)
Jáchymovská 1377
Družební 1322
Jungmannova 2x
Jáchymovská 801-4
Smetanova
Družební 1329
16. 5. 2020 (sobota)
Klášterní areál
Staroměstská
parkoviště u vjezdu na Staré náměstí
Družební 1275
Jáchymovská 201-3
Seifertova u MŠ
Halasova (u galanterie)
23. 5. 2020 (sobota)
Na kopci
Studentská x Sládkova

Hornická x Nejedlého
Hornická x Odborů
Klínovecká 965 u telefonní budky
Krušnohorská u č. p. 615
Dukelských hrdinů
30. 5. 2020 (sobota)
Nad Nádražím
Mořičovská 293 – 1021
Vykmanov 2x
Maroltov
Květnová 2x (u Jednoty, u paneláku)
Mořičov
6. 6. 2020 (sobota)
Dolní Žďár (u bývalého statku)
Horní Žďár (u trafostanice)
Hluboký (u trafa)
Kfely (za bývalou hospodou)
Horní Žďár (u restaurace U Václava)
Hluboký (stará cesta)
Vykmanov (horní část)
Pokud někdo z časových důvodů mo‑
bilní svoz nevyužije, může odpad ode‑
vzdat bezplatně od pondělí do soboty ve
Sběrném dvoře v ul. Krušnohorská 792,
Ostrov. Nutné předložit občanský průkaz.
Sběrný dvůr:
Adresa: Marius Pedersen, a. s., Krušnohorská
792, Ostrov
Provozní doba:
Po – Čt 7.30 – 11.00 / 11.30 – 15.30
Pá 7.30 – 11.00/11.30 – 15.30/ 16.00 – 19.00
So 7.30 – 12.00
Hana Špičková,
odbor městských investic a správy,
MěÚ Ostrov

NESAHEJTE NA MLÁĎATA!
Každý rok je z přírody odneseno vel‑
ké množství zdravých mláďat, která jsou
tímto v drtivé většině odsouzena k smrti.
Odchovat v zajetí mládě volně žijícího ži‑
vočicha je velmi náročné a člověk nikdy
nedokáže plně nahradit takovému mlá‑
děti jeho matku, u některých druhů je
to pak prakticky nemožné. Pomineme-li
fakt, že tímto jednáním mláďatům spíše
ubližujeme, sbírat a odnášet taková mlá‑
ďata je i zakázané. Pokud není k odchytu

takového zvířete důvod, a mezi takové
důvody rozhodně nepatří to, že je zvířeti
zima či na něj prší, může být takové jedná‑
ní bráno i jako pytláctví. Volně žijící živoči‑
chové mohou mít také množství nemocí,
některé z nich jsou na člověka přenosné
a mohou být i smrtelné. Mimo nemoci
mají zvířata v drtivé většině parazity, jako
jsou například klíšťata, tasemnice liščí,
svrab a další, kteří také mohou ohrozit ži‑
vot člověka.

Ke koloběhu života a přírody také patří,
že některá mláďata se rodí jako potrava
pro jiná zvířata. Jestliže takové mládě od‑
neseme z přírody, ohrozíme i život dalších
zvířat v potravním řetězci. Pokud takové
zvíře najdete, nikdy na něj nesahejte a ne‑
odnášejte ho pryč, vždy se obraťte na MP
Ostrov nebo záchrannou stanici v Hor‑
ním Žďáru.
Bc. Matylda Šimková,
odbor životního prostředí, MěÚ Ostrov

TYFLOCENTRUM NABÍZÍ NOVÉ AKTIVITY V KODUSU
Ostrovské středisko TyfloCentra
nabízí nově seniorům a lidem se zra‑
kovou vadou bydlícím v městských
bytech pro seniory Hornická 617,
tzv. KODUSU, bezplatné sociálně akti‑
vizační služby.
DUBEN - 22. 4. 2020 od 14.00
Procvičování paměti + oční jóga

Tato aktivita se bude konat ve spole‑
čenské místnosti KODUSU.
KVĚTEN – 20. 5. 2020
Výlet – MOTÝLÍ DŮM A MINIZOO
Karlovy Vary
Na tuto aktivitu je nutno se nahlásit
min. 2 dny předem na telefonním čísle
353 674 103.

V případě nejasností, přihlášení nebo
zájmu o tyto aktivity volejte 353 674 103,
pište na ostrov.tyflocentrum@seznam.cz
nebo nás navštivte na adrese Hlavní 1365,
Ostrov.
Dana Szarková,
vedoucí střediska TyfloCentra Ostrov
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PŘEDSTAVUJEME LESNÍ KLUB SKULINA
V září roku 2019 jsme otevřeli v Kar‑
lových Varech lesní klub Skulinu. Vznik
přirozeně vyplynul jako touha prů‑
vodců z Lesní mateřské školy Svatoš‑
ky nabídnout dětem pokračování. Už
samotný název vypovídá o mnohém.
Skulinu chápeme jako místo, kam se
můžeme schovat a kdykoliv vylézt,
rozlétnout se a cítit za zády oporu. Na‑
bízíme předškolní a školní vzdělávání
v příjemném a podnětném prostředí,
kde se děti mohou svobodně vyjad‑
řovat, učit se vlastním tempem, bez
strachu a nátlaku. Cítit se sebevědomě
a přijímat i své nedostatky. Děti pod‑
porujeme v samostatném rozhodová‑
ní a přijímání následků za ně. První rok

rozjíždíme v sestavě pěti dětí a tří prů‑
vodkyň. Odpoledne se k nám přidávají
předškoláci z lesní školky. Školáci jsou
registrováni v domácím vzdělávání.
Fungujeme tři dny v týdnu. Zázemí
nacházíme v maringotce, v případě
potřeby máme k dispozici i blízký srub
Lesní školky Svatošky. A proč to vlast‑
ně děláme? Odpovím sama za sebe.
Asi jako každý rodič, i já chci dopřát
svým dětem šťastné dětství. Mého
syna upřímně děsila představa, že by
musel sedět několik hodin v lavici ve
třídě. Vidím, jak je pro něj důležitý vol‑
ný pohyb v přírodě. Zároveň vítám, že
se pohybuje v respektujícím prostředí,
kde může říct svůj názor. Je v pořádku,

nedaří-li se mu něco, a je mu dáno
tolik času a prostoru, kolik potřebuje.
Nezná testy, písemky, zkoušení. Když
se přece jen najde nějaká stresující situ‑
ace, mluví o tom a společně to řešíme.
Spolu s ostatními se bavíme o tom, co
se nám ve škole líbí, co bychom změni‑
li, jaká máme očekávání. Vytváříme si
právě takovou školu, jakou chceme, ve
které je nám dobře.
Beatrice Dubová,
průvodkyně z lesní školy a školky

ČINNOST CENTRA NÁDECH
Centrum Nádech - pomoc a pod‑
pora rodičů samoživitelů, z. s., po‑
skytuje zdarma materiální pomoc
a základní poradenství pro rodiče
samoživitele ze širokého okolí. A to
díky velké solidaritě lidí v naší společ‑
nosti, kteří do centra darují zachovalé

oblečení a další potřebné věci nejen
pro děti. Pomáháme také s vybave‑
ním domácnosti oslovením veřejnosti
na sociální síti. Zajišťujeme volnoča‑
sové aktivity, setkávání rodičů a za‑
jímavé přednášky a besedy. Pokud
jste rodič samoživitel, neváhejte nás

Centrum poskytuje také materiální zajištění rodičům samoživitelům. Foto: Centrum Nádech

kontaktovat. Rodičem samoživitelem
se nestáváme z vlastní vůle, většinou
nás k tomuto nelehkému kroku ve‑
dou okolnosti a životní situace. Stojí
to spoustu odvahy, sil, bezesných nocí
a pocitů marnosti. Nemusíte na to být
sami, hledejme společně cestu, jak
vám toto období ulehčit a dětem vrá‑
tit úsměv na tvář, dopřát jim radostné
dětství. Na letní prázdniny chystáme
pobytové tábory, můžete si rezervo‑
vat místo pro svá dítka a sledovat dal‑
ší akce na našich webových stránkách
www.nadech.eu. Tímto děkujeme
všem dárcům za příspěvky do Centra
materiální pomoci, vážíme si tohoto
činu a jsme rádi, že pomáháte s námi.
Jitka Havránková,
Centrum Nádech - pomoc
a podpora rodičů samoživitelů, z. s.

SVAŘÁK PRO CHARITU ROZDÁVAL RADOST
V pátek 14. 2. 2020 jsme pro klienty
Domova pokojného stáří v Ostrově při‑
pravili valentýnské odpoledne s dechov‑
kou a tombolou.
Hudba a zpěv dechovky zaplnily nejen
prostor společenské místnosti, ale také
pokojů v horním i dolním patře domo‑
va. Zpívalo se, jedlo a veselilo. S klienty
jsme prožili fajn odpoledne a to nás moc
bavilo. Jejich spokojenost a úsměvy nás
8
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utvrdily v tom, že naše sbírka SVAŘÁK
PRO CHARITU, na kterou přispívají ob‑
čané na první adventní neděli při rozsvě‑
cení vánočního stromu, má smysl! Z její‑
ho výtěžku, v roce 2019 to bylo 12 000 Kč,
přispíváme nejen na potřebné materiální
vybavení pro Domov pokojného stáří
v Ostrově, ale rozdáváme i radost!
Velké poděkování patří nejen Vám,
kteří jste do pokladničky naší charitativní

akce přispěli, ale také dětem ze ZŠ J. V.
Myslbeka s paní učitelkou Lýdií Jokšovou
za nádherné obrázky pro klienty, ostrov‑
skému středisku TyfloCentra za kreativní
dárečky do tomboly, cukrárně Koruna
Pralines za lahodné zákusky a zaměst‑
nancům domova za pomoc při samotné
realizaci valentýnské akce.
zastupitelé za HNHRM: Pavlína Lišková,
Pavel Čekan, Romana Svobodová

AKTUALITY

ANKETA SPORTOVEC ROKU 2019 MÁ SVÉ VÍTĚZE
V rámci Plesu sportovců, který se konal
15. 2. 2020 v ostrovském domě kultury na
téma Retro 50., proběhlo tradiční vyhláše‑
ní ankety Sportovec roku 2019 města Os‑
trov. V anketě se sešlo celkem 23 nominací
v kategoriích junior, dospělí a týmy. No‑
minováni mohli být sportovci s trvalým
pobytem v Ostrově a spádových obcích,

Sportovní osobnost roku 2019 Jiří Mácha
s místostarostkou Jitkou Samákovou.
Foto: Shaker Studio Petr Malcát

kteří v uplynulém roce 2019 dosáhli umís‑
tění do 3. místa v kraji a reprezentují dále
na republikových a vyšších soutěžích.
Nejvíce byla zastoupena kategorie juni‑
or nominacemi dětí a mládeže, ve které
sportovní komise navrhla na ocenění tři
sportovce bez určení pořadí. Skleněné
plakety, dárkové tašky a dárkové pouka‑
zy předávala místostarostka Ostrova Jitka
Samáková spolu se zástupci sportovní ko‑
mise města Ladislavem Martínkem a Li‑
borem Bílkem.
Titul Sportovec roku 2019 města Os‑
trov v kategorii junior získali Sára Pe‑
terková (cyklistika), Nela Šnebergerová
(krasobruslení) a David Peterka (cyklis‑
tika). Mezi dospělými si ocenění odnesli
Jiří Štoček (šachy) a David Zadák (cyklis‑
tika). Oceněným juniorským týmem se
staly biatlonové štafety ve složení Adam
Kunc, Filip Toth, Antonín Myslík a Lucie
Rybáková, Šimon Chalupa. Nejlepším

dospělým týmem byl vyhlášen A-tým
mužů FK Ostrov.
Ocenění Talent roku si odnesla kara‑
tistka Aneta Le z Champions team při
MDDM Ostrov. Sportovní osobností se
stal pan Jiří Mácha, dlouholetý předseda
badmintonového oddílu TJ Ostrov, který
tomuto sportu a také výchově dětí a mlá‑
deže oddal celý svůj dosavadní život. Navíc
je i nadále aktivním sportovcem, který i ve
svém pokročilém věku stále reprezentuje
Ostrov v badmintonu na světové úrovni.
Sportovní komise se rozhodla udělit
také zvláštní ocenění paní Ladě Bláhové,
jako poděkování za dlouhodobou propa‑
gaci a podporu sportu v Ostrově.
Všem nominovaným a oceněným gra‑
tulujeme a přejeme vytrvalost a neutu‑
chající lásku ke sportu, bez které by ne‑
mohli dosahovat skvělých výsledků.
Zuzana Janecká,
Dům kultury Ostrov

PAMÁTCE ŘEZBÁŘE VÁCLAVA NEKOLY
(1947-2020)
Dostalo se vám vzácného daru, milý
pane Nekolo - totiž rozumět řeči jedné
ze základních hmot, na nichž rostly dě‑
jiny člověka - dřevu. Poraženému, mrt‑
vému stromu jste dával na sta kousků
dalšího života, jeho podob a obsahů.
Oživil jste pro nás krásný příběh Boží‑
ho narození - poezii Betléma. Jesličky,
andělé i dárci a řemeslníci i štědré sel‑
ské hospodyně, také důstojné postavy

králů. Dřevo dostávalo ve vašich laska‑
vých rukách nový tvar i duši. Rozdá‑
val jste zástupy svých oveček, veverek
a koníků, své zvoničky i boží muka
a stromky české krajiny plnýma ruka‑
ma pro radost nás všech. Zachoval jste
nám v nich i samu radost z tvoření.
Patří vám za to dík a místo v rajské za‑
hradě.
Mgr. Zdeňka Čepeláková

Václav Nekola. Foto: Karlovarský Deník

VÁCLAV NEKOLA
Pan Václav Nekola se narodil
4. 6. 1947. Své dětství trávil v Hrádku
u Rokycan. Už od narození vynikal
svým talentem na ruční práce, ve kte‑
rých se den ode dne zdokonaloval.
Pan Nekola se vyučil a následně absol‑
voval studium na Střední průmyslové

Ukázka práce pana Nekoly. Foto: Alena Lněničková

škole v Plzni. Ve svém pracovním životě
začínal jako opravář zemědělských stro‑
jů. Poté nastoupil na statek do Ostrova
jako agronom, později jako mistr směny
do Ostrovské teplárenské, kde působil
až do odchodu do důchodu.
Svou rodinu nadevše miloval a vždy ji
stavěl na první místo. Ve svém volném
čase rád pil kávičku na zápraží zahradní
chatky a přitom zkoušel vyřezávat růz‑
né figurky ze dřeva pro své dva syny.
Řezbářství a později sbírání betlémů
z různých materiálů byla jeho největ‑
ší záliba. Byl členem spolku sběratelů
betlémů a svou sbírku rád vystavoval
v muzeích a galeriích po celém regionu.
Betlémy a jejich doplňky se staly vášní.
Pan Nekola s ostatními betlémáři jezdil

po celé Evropě, aby se inspiroval a zdo‑
konalil ve svém umění.
Každoročně se účastnil různých akcí,
kde předváděl svoje umění. Snažil se pře‑
dat dál své řezbářské zkušenosti mladším
generacím, aby řezbářství nezaniklo.
Těžko uvěřit, že nás tento úžasný člo‑
věk opustil po dlouhé nemoci ve středu
26. 2. 2020 ve věku 72 let.
Vzpomínáme na jeho úsměv, legra‑
ci a pohodu, se kterou trávil svůj volný
čas na předváděcích akcích s naší skupi‑
nou lidových řemesel. Dřevěné betlémy
u mnohých ostrovských rodin budou
vždy o vánočních svátcích připomínat
řezbářské umění pana Václava Nekoly.
Alena Lněničková,
za skupinu uměleckých řemeslníků
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V ROCE 2020
Vítání nově narozených ostrovských
občánků bude pokračovat i v roce 2020,
a to v termínech 18. 4. , 12. 9. a 14. 11. 2020.
Zájemci o vítání občánků v roce 2020
se mohou hlásit e-mailem na adrese
acermakova@ostrov.cz nebo mschmie‑
dova@ostrov.cz. Telefonicky na číslech
354 224 826, 354 224 812 nebo osobně na
Městském úřadě Ostrov, v kanceláři č. 25
v přízemí. K přihlášení je nezbytné uvést:
jména a příjmení obou rodičů, jméno
(jména) a příjmení dítěte, trvalý pobyt
dítěte, datum a místo narození dítěte
a telefonický kontakt či e-mail alespoň na
jednoho z rodičů.
Ing. Bc. Alena Čermáková,
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
MěÚ Ostrov

BRÁNY PAMÁTEK DOKOŘÁN
Jako každý rok i letos připravujeme ve
spolupráci se Sdružením historických
sídel Čech, Moravy a Slezska akci „Brá‑
ny památek dokořán“. Členská města
Sdružení, kam patří i Ostrov, se tak při‑
pojují k Mezinárodnímu dni památek,
který připadá na 18. 4. 2020. Po celý du‑
ben se otevírají památky v jednotlivých
městech a pořádají se různé akce, jako
např. prohlídkové okruhy, výstavy, kon‑
certy atd.
Ostrov se připojí klášterním areá‑
lem a Rudou věží smrti. Klášterní areál,
v kterém je instalována stálá expozice
Církevní umění západního Krušnoho‑
ří s doprovodnou výstavou Zničené

kostely na Karlovarsku, bude zpřístup‑
něn zdarma a v časech 15:00 a 16:00
proběhnou komentované prohlídky.
Ve dnech 21. až 23. 4. 2020 bude klášter
otevřen školám zdarma, a to včetně od‑
borného výkladu.
Ve stejný den zahajuje svou letošní
sezónu národní kulturní památka Rudá
věž smrti. To znamená, že opět budete
moci toto místo navštívit vždy v sobo‑
tu od 10.00 do 16.00, kdy bude na místě
průvodce, který zájemcům představí po‑
hnutou historii místa. Akce se uskuteční,
jen pokud bude odvolán nouzový stav.
Ing. Marek Poledníček,
místostarosta města Ostrov

DEVÁTÝ ROČNÍK CENY Ď V OSTROVĚ ZNÁ SVOJI VÍTĚZKU
– STALA SE JÍ ELIŠKA FAILOVÁ
Bohulibá činnost ostrovských dobro‑
dinců a mecenášů se opět dočkala svého
ocenění. Již podeváté jim byla udělena
Městská Cena Ď, kterou letos pořádala
Nadace St. Joachim ve spolupráci s Řím‑
skokatolickou farností Ostrov.
Široká veřejnost tak znovu získala je‑
dinečnou příležitost říci ono pomyslné
„Ď“ skupinám či jednotlivcům, kteří
slouží jako morální vzory a dělají něco
dobrého pro druhé. Tedy „opravdovým
celebritám dneška“, jak tyto mimořádné
osobnosti nazývá zakladatel projektu
Ceny Ď pan Richard Langer. Nezáleželo
přitom na tom, zdali se jednalo o velké
věci či zdánlivé drobnosti. Důležitý byl
dobrý úmysl a srdce na správném místě.
Došlé nominace, jichž se letos sešlo osm,
následně posoudilo kolegium ve složení
Mons. František Radkovský, emeritní
biskup plzeňský, farář P. Mgr. Marek Bo‑
naventura Hric, Ing. Josef Železný, paní
Ilona Leupold a Mgr. Jan Železný.
Slavnostní udílení proběhlo v sobotu
7. 3. 2020 v kostele sv. Michaela Arch‑
anděla a Panny Marie Věrné v Ostrově.
O jeho zdárný průběh i skvělou atmo‑
sféru se postaral známý vokální sbor
Orbis Pictus, moderování akce se ujal
již zmíněný Richard Langer. Všichni pře‑
dem nominovaní zde obdrželi pamětní
diplomy jako drobné poděkování za
svoji činnost. Patřili mezi ně Mgr. Irena
Konývková, Marie Marešová, Ing. Petr
Židlický, Městská policie Ostrov, odbor
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sociálních věcí a zdravotnictví v Ostro‑
vě a Nádech – pomoc a podpora rodi‑
čů samoživitelů, z. s. Držitelkou Městské
Ceny Ď 2020 se stala Eliška Failová, když
kolegium ocenilo její dlouholeté akti‑
vity povzbuzující kulturní a komunit‑
ní život v našem městě. Uděleno bylo
i jedno Mimořádné uznání kolegia, a to
panu Václavu Nekolovi in memoriam –
vynikajícímu řezbáři a autorovi nádher‑
ného Ostrovského betlému - za udr‑
žování tradic lidových řemesel a jejich
předávání dalším generacím. Ocenění
za něj převzal jeho syn, který přislíbil, že
v otcově díle bude nadále pokračovat.
Zbývá rovněž připomenout, že
Cena Ď byla letos poprvé udělována

i v sousedním Jáchymově. V prostorách
Královské mincovny si z rukou Mons.
Františka Radkovského převzal ocenění
pan Samuel Palán. Tamní kolegium tak
projevilo uznání jeho dlouholeté práci
při pořadatelství hudebního festivalu
Šlikovka. Všichni nominovaní z obou
měst bez rozdílu nyní postupují do celo‑
státního kola, které proběhne 4. 6. 2020
na Nové scéně Národního divadla v Pra‑
ze. Připomeňme, že celostátní Cenu Ď
v minulosti získal např. prezident Václav
Havel, arcibiskup pražský a primas český
Dominik Duka nebo současný generál‑
ní tajemník NATO Jens Stoltenberg.
Ing. Josef Železný,
Nadace St. Joachim

Držitelkou Ceny Ď v Ostrově pro rok 2020 se stala Eliška Failová (u mikrofonu).
Foto: Mgr. Jan Železný

AKTUALITY

SE SLUNÍČKEM ZAŽIJETE INDIÁNSKÉ LÉTO
V rodinném centru Sluníčko se stále
něco děje. Konec února byl ve znamení
masopustního dovádění. Program byl
rozdělen na dva bloky, aby plně vyhovoval
dětem různého věku. Dopoledne bylo ur‑
čeno menším dětem. Centrum navštívila
roztomilá stvoření jako netopýrek, opič‑
ka, myška, tygřík a kominíček. Do aktivit
se aktivně zapojili nejen ti nejmenší, ale
také rodiče. Při odpoledním programu
byly k vidění tradiční masky – Červená
karkulka, selky, kuchař, čert, ale také stále
oblíbenější postavičky, jako například Olaf,
Anna, kouzelná beruška, příšerky, Viking,
princezny a víly. Soutěžilo se, tancovalo
a nechyběl ani sladký déšť, který sklidil
velký úspěch. Příjemné chvíle doplnila
ochutnávka masopustních dobrot, které
přinesli rodiče, všem moc chutnaly. Břez‑
nové akce odstartovala přednáška týkající
se čištění zoubků. Byla určena nejen dětem,
ale všem zájemcům, které dentální hygie‑
nistka seznámila teoreticky i prakticky se
vznikem zubního kazu a možnou prevencí.
Pestrá nabídka rodinného centra se
v dubnu rozroste o celou řadu dalších

zajímavých akcí. Můžete se těšit na výrobu
svíček ze včelího vosku (3. 4. 2020), kraslice
(7. 4. 2020), zdobení perníčků a velikonoční
tradice (8. 4. 2020) a čarodějnický rej spo‑
jený s průvodem v maskách a zakončený
pálením čarodějnic u pekárny (30. 4. 2020).
Plánujeme druhou přednášku nazvanou
Hlas srdce, jejíž první část se uskutečnila
již v březnu. Pro zájemce bude připrave‑
no také jarní focení. Pro dětičky od dvou
let věku, které se chystají v září poprvé do
školky, doporučujeme Sluníčkovou MINI‑
ŠKOLKU. Děti si v jejím průběhu zvykají
na školkový režim, a mají tak možnost vy‑
zkoušet si vše „nanečisto“.
Na letní prázdninové měsíce připravu‑
jeme příměstské tábory plné her, zábavy,
tvoření, vyrábění, pohybových her, ven‑
kovních aktivit, vycházek do okolí Os‑
trova, ale i výletů (Zoopark Chomutov,
Ježíškova cesta na Božím Daru atd.). Děti
je možno přihlásit již nyní, počet míst
je omezen. Tématem letošních táborů
je Indiánské léto nebo Skřítkové z lesa.
Aktuální informace k provozu, včetně
bližších informací k plánovaným akcím,

a obsáhlou fotodokumentaci získáte na
facebookových stránkách – Rodinné cen‑
trum Sluníčko či na tel. čísle 777 686 229
(Blanka Krejzová).
Ing. Aneta Hoffmeisterová,
RC Sluníčko

V centru si užijete spoustu zábavy.
Foto: Archiv RC Sluníčko
PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MYSLBEKOVA SE ZAPOJILA DO PROJEKTU
PAMĚŤ NÁRODA
V letošním školním roce se naše škola
zapojila do projektu Paměť národa. Jed‑
ná se o rozsáhlý projekt, jehož cílem je za‑
znamenat příběhy pamětníků, kteří zažili
dva totalitní režimy – nacismus a komu‑
nismus. Tato sbírka vzpomínek je veřej‑
nosti zpřístupněna a spravuje ji obecně
prospěšná společnost Post Bellum, kte‑
rá spolupracuje s Českým rozhlasem
a Ústavem pro studium totalitních reži‑
mů. V jejím Archivu pamětníků, kam se
může dostat každý zájemce, naleznete
zajímavé příběhy lidí, které vychází z au‑
dio či video záznamů jimi vyprávěných
vzpomínek. Každý z pamětníků je zde
prezentován formou krátkého životopi‑
su, pod nímž je umístěn v odkazu celý
jeho příběh, rozšířený o audio či video
nahrávku a fotografie z jeho života. Naši
učitelé dějepisu Mgr. Pícha a Mgr. Hájek
vytvořili dva týmy složené z devíti žáků
devátého ročníku s cílem zpracovat
s nimi příběhy dvou pamětníků – paní
Lidmily Hanzlové a pana Jiřího Laina. Tím
pro ně začala usilovná půlroční práce,
neboť žáci si nejprve museli nastudovat

historické reálie a pečlivě připravit otáz‑
ky, které chtěli svým pamětníkům poklá‑
dat. Dalším krokem bylo nahrání jejich
rozhovorů, jež u každého představovalo
více než hodinu audio záznamu. Násled‑
ně bylo nutné vytvořit scénář a záznam
sestříhat na zhruba čtyřminutovou re‑
portáž, kterou pak natočili v karlovar‑
ském studiu Českého rozhlasu. Ve finále
pak připravili závěrečnou prezentaci, již
nejprve nacvičili a poté představili před
odbornou porotou a ostatními soutěží‑
cími v zaplněné aule Gymnázia Karlovy
Vary. Práce obou týmů byla velmi zda‑
řilá a u poroty i veřejnosti získala velké
uznání. Následující den už na děti čekal
rozbor jejich práce s odbornou porotou
a zábavné dopoledne, kde si mohly vy‑
soutěžit zajímavé ceny např. v podobě
populárních únikových her, což se nako‑
nec i dvěma členům našich týmů podaři‑
lo. Za skvěle odvedenou práci děkujeme
žákům 9. A N. Míchalové, K. Prvé a 9. B
M. Uhlířovi, M. Rauerovi, D. Baszczynské‑
mu, Šť. Řeřichovi, T. Sekerovi, J. Kloudovi
a P. Luxové, jejich vedoucím učitelům

a zejména paní Hanzlové i panu Lainovi,
kteří byli ochotni se se žáky podělit o své
zajímavé životní vzpomínky.
Mgr. Lenka Machalová,
ZŠ Myslbekova

Žáci se zapojili do jedinečného projektu.
Foto: Archiv ZŠ Myslbekova
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HRÁT NA TRUBKU JE NĚKDY JEDNODUŠŠÍ NEŽ TO VYSVĚTLIT
S Janem Veverkou, který u nás učí
hru na trubku, flétnu, keyboard a hu‑
dební nauku, se na chodbách školy
potkáváme již druhým rokem, ale pře‑
kvapivě se na něj s rozhovorem dosta‑
lo až nyní. Stále usměvavý a nadšený
učitel a trumpetista (ne že by všichni
naši učitelé nebyli nadšení a zbláznění
do svých oborů) mě svým nadšením
natolik strhl, že jsme si víc než o tom,
co bych chtěl napsat do rozhovoru,
povídali o druzích a stylech nahrává‑
ní, historii jazzu a swingu, rozdílech ve
zvuku trumpet z různých období…
Prostě toho bylo tolik, že se to nedá
zapsat. Jednoduše je to člověk přená‑
šející své nadšení na ostatní.
Ty jsi z Ostrova?
Absolvent ostrovské ZUŠ?
Vlastně ano i ne. Na hodiny jsem cho‑
dil do pobočky v Hroznětíně k panu
učiteli Jiřímu Novotnému. Do Ostro‑
va jsem začal chodit až na orchestr
(Swing band a Písk-písk) a na hodiny
poslední dva roky. Jinak jsem z Hroz‑
nětína a jako svoji první střední jsem
vystudoval střední zdravotnickou
školu a až potom se hlásil na konzer‑
vatoř a VOŠ Jaroslava Ježka, kde jsem
získal absolutorium.
A škola tě nějak ovlivnila v tom,
jakou máš rád hudbu?
Ani ne. Tam se vyučuje především
moderní jazz. Já sám se ani moc

nezajímám o současnou hudbu. Mě
zajímá spíš swing a tradiční jazz. Dva‑
cátá, třicátá, čtyřicátá léta. Tímhle
směrem se snažím vést i své žáky, pro‑
tože je to hudba, která má trubce co
nabídnout. Trubka je v těchto stylech
dominantní nástroj, hraje tam hlavní
melodie a musí nastoupit. Musí být
průrazná. Musí vést celý orchestr. Sám
se snažím o hudbu z tohoto období
zajímat, být malým historikem a záro‑
veň hraju v orchestrech, které hudbu
tohoto období hrají, přičemž se v nich
snažíme napodobit i originální zvuk
použitím dobových nástrojů i techni‑
ky. Současné nebo mladší nástroje to‑
tiž mají odlišný zvuk. Skladby a jejich
aranže se tak snažíme dělat přesně
dle dobových nahrávek a s některými
z nich se snažíme nahrávat stejným
způsobem. Pořád hraju se svojí kape‑
lou, se kterou jsme tu začínali, Swing
Melody, potom velký pražský projekt
Prague Rhythm Kings, Sunny Swing
orchestra Adély Zejfartové a s karlo‑
varskou kapelou, která má velkou tra‑
dici, Swing studio Karlovy Vary.
Co je vlastně důležité pro hraní
na trubku?
Hlavně to zkusit a hrát. Já můžu dětem
na hodině vysvětlit, jak by měly zpev‑
nit pusu kvůli nátisku, jak mají mít
uvolněný krk, ale všechno se to velmi
obtížně a složitě popisuje, a přitom je

někdy jednodušší to vyzkoušet. Tím,
že sám hraju, tak sám někdy přichá‑
zím na limity těla. Například když má
člověk namožená žebra, jak opatrně
musí hrát a kam se to napětí všu‑
de posouvá, a jaké svaly tím pádem
všechny používá. Potom je důležité
cvičit, protože co do trubky vložíš, to
ti vrátí, nikdy nic navíc, a taky proto,
aby neochably svaly, které drží nátisk.
Na druhou stranu, je to nádherný ná‑
stroj s průrazným tónem a hlavně má
jen tři klapky. To je největší plus trub‑
ky. Hrát na ni není tak složité, jak to
zní, když se to vysvětluje.
Ondřej Šulc,
ZUŠ Ostrov

Jana Veverku zajímá spíš swing a tradiční jazz.
Foto: Archiv ZUŠ Ostrov

EDISONI SE VRÁTILI NA GYMNÁZIUM
Vlastně za to může slohovka z an‑
gličtiny na téma My School (Moje
škola), kde jeden z bodů zadání zněl:
„Popište, co nejlepšího jste ve škole
zažili.“
Asi tři studenti nezávisle na sobě
napsali, že to byl projekt Edison.
A tak jsme si řekli, že tříletá pauza už
byla dlouhá dost, a tuto oblíbenou
akci jsme vzkřísili. Edison si klade
za cíl spojovat mladé lidi odlišných
kultur a národností a prolomit tak
prohlubující se mezikulturní bariéru.
Projekt zaštiťuje a zprostředkovává
studentská organizace AIESEC, což
je největší studenty řízená organiza‑
ce na světě. Letos k nám na počátku
února přijeli dvě Indonésanky, Ky‑
rgyzka, Srbka, Španělka, Iráčan a Ind.
Jelikož propojovacím jazykem mezi
námi všemi byla angličtina, využili
12

Ostrovský měsíčník | DUBEN 2020

jsme je právě do těchto hodin a naši
studenti se seznámili se zeměmi pro
nás tak exotickými, jejich kulturou,
zvyky, památkami, a co nestihli v ho‑
dinách, doháněli o přestávkách, ne‑
boť tato skupina byla velmi přístup‑
ná, komunikativní a přátelská.
Celý týden završila Global
Village (Globální vesnička) a 1. pat‑
ro pavilonu B provonělo indické kari
s rýží od Akhila, Indonésanky Chris‑
ti s Alissyaou uvařily výtečné zape‑
čené nudle, Srbka Milica vsadila na
sladkou kokosovou notu a měli jsme
možnost ochutnat i kyrgyzské slané
kuličky od Nurzady. Z učebny J17
se ozývaly rytmy Macareny, kterou
předtančovala Španělka Yasmine,
a všichni odcházeli se svým jménem
v arabštině na zápěstí od Karrara,
pravého Iráčana.

Tohle všechno by ale nebylo, kdy‑
bychom neměli tak vstřícné studen‑
ty (Lenku Sládkovou, Aničku Kync‑
lovou, Durdonu Umurzokovu, Elišku
Česákovou, Terezu Fialovou, Marka
Kunzmana a Jana Roháče), kteří na‑
šim hostům poskytli střechu nad hla‑
vou a po náročných dnech jim dali
najíst, uložili je u sebe doma, a ještě
se jim velmi nadstandardně věnovali,
protáhli je krajem a holky z Indoné‑
sie nejenže si poprvé mohly sáhnout
na sníh, ale ještě si postavily sněhulá‑
ka. Vypadá to, že nám vzniklo něko‑
lik nových přátelství.
Tady vidíte, proč pořád píšeme ty
slohy.
Mgr. et Bc. Jana Kitzbergerová
a Mgr. Robin Souček,
garanti projektu

PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

INFORMAČNÍ OKÉNKO ZE ZŠ MÁJOVÁ
Přestože bylo pro letošní školní rok
z mnoha důvodů několik vědomostních
olympiád zrušeno, těch, které zůstaly,
se naše děti stále účastní. V naší škole se
konalo okresní kolo olympiády v českém
jazyce. I my jsme zde měli svá „želízka
v ohni“. Ze školního kola postoupily dvě
žákyně 8. ročníku - Anička Krausová a Lu‑
cie Marie Grohová, které porazily i zku‑
šené deváťáky! První jmenovaná obstála
v konkurenci 30 soutěžících se ctí, neboť
se umístila na krásném 4. místě. Bohužel
to bylo místo nepostupové, ovšem zkuše‑
nost do příštího roku se neztratí a my vě‑
říme, že příští rok to bude alespoň o příč‑
ku výše. Oběma děvčatům děkujeme za
reprezentaci a Aničce gratulujeme! Žáci
se také zúčastnili okresního kola olympi‑
ády v německém jazyce. A musíme říci, že
jsme navázali na úspěch z minulého roku,
neboť i letos se žáci umístili na krásných
místech. Na medailovém 3. místě skonči‑
la Štěpánka Dirbáková a v těsném závěsu

za ní pak 4. místo obsadila Andrea Barkó‑
ci - obě ze 7. B. O kategorii výše se na 5.
místě umístila Anička Krausová (8. B) a na
9. místě L. Nguyenová (8. B). Všem děvča‑
tům děkujeme za reprezentaci a gratu‑
lujeme k umístění. Páťáci se vypravili do
Prahy načerpat spoustu nových poznatků
o vesmíru. Doteď si o něm vyprávěli v ho‑
dinách přírodovědy. Na výstavišti v Hole‑
šovicích probíhala unikátní výstava Cos‑
mos Discovery. Výstava žáky provedla
historií pilotovaných kosmických letů od
jejich počátků až po současné a pláno‑
vané mise. Velkolepá expozice vznikla ve
spolupráci s americkou NASA, muzeem
a vzdělávacím centrem Cosmosphere
a českými odborníky. Výstava obsahovala
stovky originálních exponátů z USA i Rus‑
ka, které byly ve vesmíru, unikátní sbírku
skafandrů a reálné modely kosmických
lodí, raketoplánů a raket. A poté se páťáci
přesunuli do planetária, kde se do vesmí‑
ru vypravili pomocí digitální technologie

a prožili si pořad Pohyby Země. Výlet se
velmi vydařil a děti se vracely plné dojmů
a nových vědomostí.
Informace pro rodiče budoucích
prvňáčků
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Středa – 1. 4. 2020 od 14.00 do 16.00
Čtvrtek – 2. 4. 2020 od 15.00 do 17.00
Mgr. Michaela Budaiová,
ZŠ Májová

Výstava Cosmos Discovery provedla žáky
historií pilotovaných kosmických letů.
Foto: Archiv ZŠ Májová

ŽIVOT NA SPŠ OSTROV OČIMA STUDENTŮ
Hory bez sněhu, jen to ne!
Náš lyžařský výcvik jsme zahájili v pon‑
dělí ráno v Karlových Varech. Autobus po
střechu napěchovaný studenty třídy E1
a S1 a jejich věcmi vyrazil přes Ostrov směr
Boží Dar k chatě Medard. Cedule Boží Dar
a sníh nikde. No to jsme zvědaví, co tu bu‑
deme dělat. Z úvah nás vytrhl Mgr. Klečka
starší, vedoucí zájezdu: „Vystupovat, uby‑
tovat, a to fofrem!“ Nezahálíme ani minu‑
tu. Není sníh? I pěší turistika je pohyb. To
si fakt užijeme. Úterý ráno a za okny sníh.
Hurá, jdeme do akce. Smůla, vleky nejezdí.
Jsme rozděleni do skupin dle lyžařských
dovedností. Odpoledne se lyžaři přece jen
dočkali, slušně si zajezdili na Klínovci. Další
den Neklid – pěkně to tam fučelo.

Třída AT3 na prohlídce motocyklů v Praze.
Foto: Archiv SPŠ Ostrov

Ve čtvrtek jsme na svahu zažili i profesi‑
onální zásah horské služby, ale nikomu
z nás se nic nestalo. V pátek dopoledne
jsme ještě trochu lyžovali a odpoledne
zpátky domů. Kladně byly hodnoceny
i přednášky, které byly dobrovolné. Rádi
bychom podotkli, že jsme se snažili být
i pracovití – odklízeli jsme sníh. Jen toho
lyžování se nám zdálo málo. Člověk míní,
příroda mění.
Za třídu S1 Vojta, Michal, Tomáš
Fenomén Jawa aneb Jawa, jak ji neznáte
Naše třída AT3 jezdí na různé exkurze
poměrně často. Tentokrát zajela do Pra‑
hy na komentovanou výstavu motocyklů
Jawa, jejichž expozici momentálně najdete
v suterénu Národního technického muzea.
Výstava připomíná 90 let činnosti našeho
nejvýznamnějšího motocyklového výrobce.
Viděli jsme zde kousky historické, klasické,
ale i velmi zajímavé a netradiční. Ty nejno‑
vější modely se vyrábějí dodnes. Nás hlavně
zaujaly závodní modely z minulého století.
Již tenkrát dokázaly dosáhnout rychlosti 260
km/h. Kuriozitou byl samopal, který navrhl
zakladatel značky Ing. František Janeček.
Vystaveno je na pět desítek motocyklů, au‑
tomobil, trofeje ze závodů, jezdecká výstroj.
Zbyl čas i na prohlídku zbytku muzea, což
bychom doporučili každému klukovi či dív‑
ce, kterým se líbí různé stroje a zařízení.
Za třídu AT Adam, Jarda, Zdeněk

Revizor a Národní divadlo
Třída I2 SPŠ Ostrov podnikla dvou‑
denní výlet do Prahy za kulturou. Cíl:
zhlédnout divadelní představení Revizor
v Divadle na Vinohradech a absolvovat
komentovanou prohlídku Národního di‑
vadla. Na přenocování do Prahy se vydala
téměř celá třída. Nejprve jsme se ubytova‑
li v hostelu Elf na Žižkově, pak následovalo
osobní volno. Před 19. hodinou jsme se
sešli u divadla, abychom zaujali svá místa
na balkoně ve druhém patře a mohli si
vychutnat tříhodinový kulturní zážitek.
V 19.00 začalo velmi zajímavé představení,
tedy alespoň podle většiny žáků. K vidění
zde byli herci známí z televizní obrazov‑
ky, např. Václav Vydra, Šárka Vaculíková
či Aleš Procházka. Hra byla doprovázena
tóny ruské hudby. V celém prostoru diva‑
dla panovala příjemná atmosféra.
Druhý den ráno jsme vyrazili směrem
Nové Město, kde nás čekala zhruba hodi‑
nová exkurze po Národním divadle. Zde
žáci mohli vidět historické zajímavosti
a dozvědět se mnoho informací, které
mnozí z nich doposud ani nezaslechli.
Studenti byli s výletem velmi spokoje‑
ní, jistě by většina z nich ráda zůstala déle
a vydala se na túru Prahou po vlastní ose,
ale čas odjezdu byl již předem jasně stano‑
ven. Tak možná někdy příště.
Za studenty I2 Jaroslav Tomášek
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VOLNÝ ČAS

MDDM OSTROV

100. VÝROČÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY

VÝLET DO ZOO PRAHA
21. 4. 2020 8.00 – 18.00
Celodenní výlet do zoologické za‑
hrady pro děti z MŠ Masarykova jako
odměna za prvenství ve výtvarné vá‑
noční soutěži s názvem Vánoční oz‑
doba.

Díky všímavé čtenářce byl nedáv‑
no zjištěn zajímavý historický objev.
V Kronice Schlackenwerth – Ostrov
1914 - 1934, psané kronikářem Alfre‑
dem Wolfem (s českým překladem
Jany Růžičkové), je uvedena nenápad‑
ná zmínka, že dne „13. dubna 1920
byla zřízena městská knihovna“. V ten‑
to den tedy knihovna slaví již 100. vý‑
ročí založení. Vzhledem k tomu, že
je to pro nás informace zcela nová
a nečekaná, nestihli jsme uspořádat
žádnou větší oslavnou akci. Abychom
si toto výročí připomněli, připravili
jsme pro naše návštěvníky alespoň
akci menšího rozsahu. Každý čtenář,

24. ročník OLYMPIÁDY
OSTROVSKÝCH ŠKOL
24. 4. 2020 9.00 – 13.00
1. stupeň
Přijďte povzbudit děti z 1. stupně,
které se utkají v kolektivních míčo‑
vých hrách, orientačním a štafeto‑
vém běhu v Zámeckém parku, kde
na závěr vyhlásíme vítěze 24. ročníku
sportovní soutěže O pohár městské
rady.
24. ročník OLYMPIÁDY
OSTROVSKÝCH ŠKOL
28. 4. 2020 9.00 – 13.00
2. stupeň
Žáci budou bojovat o vítězství
v malé kopané, florbalu, basketbalu,
přehazované.
Olympiádu ostrovských škol za‑
končíme tradičním štafetovým bě‑
hem v Zámeckém parku a zároveň
zde vyhlásíme celkového vítěze 24.
ročníku O pohár starosty města.
SLET ČARODĚJNIC
30. 4. 2020 17.00, 30Kč/os
Čarodějnické řádění opět na dět‑
ské letní scéně. Nebude chybět ta‑
nec, soutěže a zkouška ovládání
koštěte. Zvolíme nejlépe vystrojenou
čarodějnici a zaletíme si do Ekocent‑
ra na buřty.
Předprodej vstupenek: od 20. 4.
2020 v MDDM Ostrov.
REGISTRACE NA OLYMPIJSKÝ BĚH
17. 6. 2020
Nepropásněte přihlášení na 5. ročník
T-Mobile Olympijského běhu, který
proběhne opět v Ostrově 17. 6. 2020.
Registrace pouze online do 9. 6. 2020.
Na místě už přihlášení do závodu ne‑
bude možné. Od 1. 4. 2020 poplatek
za registraci 250 Kč, 450 Kč včetně ori‑
ginálního funkčního trička Alpine Pro.
Děti mají registraci zdarma. Registrujte
se na: www.olympijskybeh.cz/registrace
Bc. Dagmar Gburová,
MDDM Ostrov
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který si v den 100. výročí založení
knihovny půjčí jakoukoli knihu, ča‑
sopis, denní tisk, hru, DVD nebo CD,
bude zařazen do slosování o roční
registraci v knihovně ZDARMA. Vy‑
losováno bude 10 šťastlivců. Dalších
10 vylosovaných čtenářů získá volnou
vstupenku na vybranou akci knihovny
a každý návštěvník získá výroční pa‑
mětní záložku.
Jana Múčková,
Městská knihovna Ostrov

ZMĚNA VÝŠE UPOMÍNEK
Upozorňujeme čtenáře knihovny,
že od 1. 4. 2020 dojde ke změně výše
sankčních poplatků (upomínek) za
překročení výpůjční lhůty dokumen‑
tů. Neváhejte tedy s vracením knih,
využijte všechny dostupné možnosti –
osobní vrácení, prodloužení výpůjček
telefonicky, online či vrácení knih do
biblioboxu. Vyhnete se tak povinnosti
uhradit sankční poplatek za překroče‑
ní výpůjční lhůty.
Sankční poplatky

Dle knihovního řádu Městské
knihovny Ostrov je čtenář povi‑
nen sankční poplatek uhradit i bez
ohledu na to, zda obdržel písem‑
né, e-mailové či jiné vyrozumění.
Knihovna nenese odpovědnost za
doručení vyrozumění. Upozorňu‑
jeme také na to, že neuhrazení po‑
hledávek může být řešeno jako pře‑
stupek, s čímž souvisí i další finanční
náklady.
Čtenář

Upomínka
Číslo

Od konce výplatní doby

do 15 let

nad 15 let

0.

1 den

10 Kč

20 Kč

1.

15 dní

15 Kč

50 Kč

2.

29 dní

50 Kč

100 Kč

3.

43 dní

100 Kč

200 Kč

4.

57 dní

200 Kč

500 Kč

Jana Múčková, Městská knihovna Ostrov

SOUTĚŽ O VSTUPENKY DO ZOO
V dubnu opět začíná soutěž o vstu‑
penky do ZOO Plzeň, která je určena
registrovaným dětským čtenářům
Městské knihovny Ostrov. V odděle‑
ní pro mládež si od 1. 4. 2020 mů‑
žete vyzvednout hrací kartu, která je
rozdělena na 12 polí. V případě, že si
čtenář půjčí minimálně jednu knihu
o přírodě, získá razítko do jednoho
z polí. Za každou návštěvu je možné
získat pouze jedno razítko. Do konce
roku 2020 musí nasbírat 12 razítek.
Jakmile bude karta zaplněna 12 ra‑
zítky, kartu hráč odevzdá knihovnici

v oddělení pro mládež. Koncem roku
pak knihovnice zašle do zoologic‑
ké zahrady v Plzni seznam účastní‑
ků, kteří splnili podmínky soutěže.
Každý z těchto mladých čtenářů
pak získá volnou vstupenku a může
si v průběhu příštího roku užít výlet
za zvířátky. O vyzvednutí vstupenky
bude čtenář informován. Věříme, že
se akce bude líbit, stejně jako tomu
bylo v předchozích letech.
Jana Múčková,
Městská knihovna Ostrov

KULTURNÍ AKCE

DUBEN V LETOHRÁDKU OSTROV
VÝSTAVY:
Josef Jíra – Divadlo světa
Vernisáž výstav se uskuteční ve
čtvrtek 30. 4. 2020 v 17. 00.
Výstava představí malířskou tvor‑
bu významné osobnosti českého

Josef Jíra, Divadlo světa Luisa, 1985, olej,
plátno, 100 x 90 cm. Foto: Letohrádek Ostrov

umění 20. století Josefa Jíry (19292005) v retrospektivním přehledu
všech zásadních tematických okruhů
jeho tvorby. Zastoupena bude jeho
figurální malba, psychologicky moti‑
vovaný portrét, krajinomalba ad. Pře‑
hlídku doplní fotografie z umělcova
života a početný výběr z jeho cestov‑
ních deníků. Potrvá do 14. 6. 2020.
Odkud známe Vodníka, Polednici,
Svatební košile či Zlatý kolovrat?/
Z grafických sbírek galerie
Výstava u příležitosti připomenutí
150. výročí úmrtí významného české‑
ho spisovatele, básníka a představite‑
le romantismu Karla Jaromíra Erbena
se zaměří na Erbenovo nejznámější
literární dílo, soubor 13 balad s ná‑
zvem Kytice. Výstava představí nejen
ilustrace k Erbenově Kytici, ale také
díla, která jsou jejími motivy inspiro‑
vaná či některou z balad samostatně

ztvárňují. K vidění budou práce Lud‑
mily Jiřincové, Jana Konůpka, Emílie
Tomanové, Jaroslava Vodrážky nebo
Stanislava Suchardy ze sbírkových
fondů Galerie umění Karlovy Vary.
Potrvá do 21. 6. 2020.
STÁLÁ EXPOZICE:
Sbírka porcelánu Střední umělec‑
koprůmyslové školy Karlovy Vary
Stálá expozice unikátní sbírky por‑
celánu ze Střední uměleckoprůmys‑
lové školy v Karlových Varech mapu‑
je období od počátku 19. století do 2.
poloviny 20. století. Výstava prezen‑
tuje produkci významných porcelá‑
nek v regionu, ale představuje také
ukázky světové produkce.
Do 29. 4. 2020, možno navštívit ve
všední dny po předchozí telefonické
domluvě na tel.: 720 052 725.
MgA. Michaela Šárköziová,
Letohrádek Ostrov

OSTROVSKÝ SWAP 3
Podzimní ostrovský swap zaplnil
společenský sál domu kultury jak
oblečením k výměně, tak nadšenými
swapery. Heslo „Přines, co chceš po‑
slat dál. Vyber si, co potřebuješ nebo
se ti líbí, a odnes si to“ strhlo svým
principem bezplatné výměny přes 250
lidí, proto neleníme a připravujeme
pro vás jeho jarní edici i v roce 2020,
a to konkrétně v sobotu 18. 4. 2020.
A jak se do swapu zapojit? Princip
této akce je velmi prostý: přineste
vlastní vyřazené oblečení (pánské,
dámské i dětské), boty, šperky, kabel‑
ky či drobné doplňky do domácnos‑
ti, které už se vám nehodí, a odneste
si cokoliv z toho, co přinesli ostat‑
ní. Jedinou podmínkou je nosit na
swap PĚKNÉ, ČISTÉ A KVALITNÍ věci.
Takové, jaké byste klidně darovali
i svým přátelům. Kromě jednorázové‑
ho vstupného nic neplatíte. Bez ohle‑
du na to, kolik toho sami přinesete
a kolik si toho odnášíte. Věci můžete
na swap pouze donést nebo si pouze
přijít vybrat.

Tašky s věcmi, které už nechcete,
můžete odevzdat v domě kultury
v pátek 17. 4. 2020 mezi 17.00 a 19.00
nebo přímo v sobotu 18. 4. 2020 mezi
9.00 a 11. 00. Výměnou dostanete pás‑
ku na ruku, která vám umožní vstup
do sálu o hodinu a půl dříve před
těmi, kteří se rozhodli si přijít pouze
vybrat, a o nic dalšího už se nemusíte
starat.
Přijít na swap můžete ve třech časo‑
vých blocích:
11.30 - pokud jsem na SWAP věno‑
val/a své věci
13.00 - pokud jsem si přišel/a pouze
vybrat
14.30 - pokud nechci platit žádné
vstupné
Pokud máte zájem se zapojit do
akce, napište nám na mail failova@
dk-ostrov.cz. Díky tomu získáme
přehled, kolik můžeme očekávat lidí,
a tudíž i věcí k výměně.
Eliška Failová,
Dům kultury Ostrov

Přineste vyřazené oblečení. Třeba se hodí
někomu jinému. Foto: Dominika Dostálová
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KLUB ČESKÝCH
TURISTŮ
Kalendář veřejných turistických akcí
v dubnu 2020
4. 4. 2020 Jarní setkání turistů na Dianě
v Karlových Varech
11. 4. 2020 Zámky Loučeň a Jizerní
Vtelno – Stránov
18. 4. 2020 Vyhlídková místa: Hrad Při‑
mda – Milíře - Havran
25. 4. 2020 České středohoří: Švestková
dráha – Blešno a Oltářík
Všechny uvedené akce jsou volně pří‑
stupné i pro nečleny Klubu českých
turistů.
Bližší informace na www.kctkvary.cz;
fjw@volny.cz; 603 209 270.
RNDr. František Wohlmuth,
předseda KČT Slovan Karlovy Vary

INZERCE

Premiéra souboru

Prase

v režii Ireny Konývkové
v pátek 17. 4. 2002 18.00
MINIDIVadélko ZUŠ Ostrov
Jak to dopadne, když se řezník skamarádí s prasetem.
Hrají:
Prase Pepík
Jan Roháč
Řezník Josef
Tadeáš Novák
Farář, Mirek, Karel, církevní rada Vít Bauchner
a přednesy Tadeáše Nováka a Jana Roháče

STĚHOVÁNÍ
ČR + EVROPA

RYchle
DO bře
L evně
tel./fax:
mobil:

Vstupné: Kč 30 Kč
INZERCE

Chcete se důstojně rozloučit
s Vaším zvířecím přítelem ?
Mít na něj památku?

353 220 554
602 444 940

INZERCE

Půjčíme Vám

od 5 do 100.000,- Kč

ZVÍŘECÍ KREMATORIUM CHODOV
U KARLOVÝCH VARŮ
Budeme Vám oporou v nelehké situaci

Volejte obchodního zástupce

Mobil: 727 895 461
rpsn od 123,69 %
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Horní ulice 1231, Chodov u Karlových Varů
info@pet-heaven.cz | FB: PET HEAVEN zvířecí krematorium Chodov

volejte NONSTOP +420 704 702 072 | www.pet-heaven.cz

POHLED DO HISTORIE

FOTOHÁDANKA NA MĚSÍC DUBEN
Budova, kterou dnes hledáme, byla postavena v novorenesančním stylu v letech 1896 až 1897. Od počátku až dodnes
slouží dětem a mládeži. Štít nad hlavním vchodem se za ta léta ale trochu změnil. V době vzniku skvěl se pod znakem města
německý nápis, ten později vystřídal nápis český. Dnes, jak je zřejmé z fotografie, není po nápisu ani památky.
Řešení hádanky z březnového čísla OM. Dům kultury na Mírovém náměstí. Obrazec porcelánového průmyslu je spolu
s dalšími čtyřmi reliéfy nad vstupním schodištěm.
Ing. Josef Macke

Řešení fotohádanky z březnového čísla.

Dubnová hádanka.
Foto: (2x) Josef Macke

DRŽET HUBU A KROK
„V jarních měsících, jako všude v republice, tak i v Ostrově vyvrcholil boj za očistu
stranických organizací KSČ na závodech i
organizacích. Probíhaly stranické pohovory,
při nichž byla hodnocena činnost každého
člena strany v uplynulém krizovém období
ve straně i společnosti, jeho postoje a věrnost
marx-leninismu. Nositelé pravicového oportunismu byli na členských schůzích jednotlivých organizací vylučováni z KSČ…“
Krátký úryvek z kroniky našeho města
nás vrací o 50 roků v čase nazpátek. Do
doby, kdy se v roce 1970 naplno rozjely ob‑
rátky normalizace a komunistická zlovůle
se opět po nádechu uvolnění pevně chyti‑
la moci. Mohlo by se z citovaného úryvku
zdát, že se čistky dotkly jen straníků, kteří
sešli ze správné cesty a dovolili si projevit
nesouhlas se sovětskou bratrskou pomocí,
která k nám dorazila v podobě obrněných
tanků v srpnu 1968.
Kronika se už ale o následující době, kdy
bylo pro mnohé lépe „držet hubu a krok“,
nerozepisuje. Čistky nedopadly jen na stra‑
níky, ale dotkly se i lidí, kteří nenosili stra‑
nickou knížku v kapse. Kádrovalo se nejen
na úřadech, ale také ve školách, výrobních
podnicích a jinde. Kolika osob v Ostrově se
normalizační prověrky dotkly, se už dnes
asi nedá spočítat. Kronika se o nich nero‑
zepisuje, v knihách mnoho jmen není. A
přesto díky pamětníkům se o některých
z mnoha dozvídáme.
Do civilu byl propuštěn nejen velitel míst‑
ní posádky podplukovník Josef Drexler, ale
třeba i náčelník štábu major Karel Řebík.
To praporčík Josef Hřebřina dopadl ještě

dobře. Nadlouho mu byl jen zaražen slu‑
žební postup, neboť mu bylo vyčítáno, že
prací v Junáku napomáhal rozvrátit zdejší
pionýrskou organizaci. Jako by nestačilo, že
komunisté Junáka v roce 1970 opět zaká‑
zali.
Velké změny proběhly i ve zdejších ško‑
lách. Nejenže byli učitelé záměrně přemis‑
ťováni, ale řada z nich musela s výukou
zcela skončit. O místo tak přišel například
ředitel jedné ze zdejších škol Miroslav Pe‑
chr. Dobře se nevedlo mimo jiné ani učitel‑
ce Bohuslavě Zavadilové či fyzikáři Zdeňku
Puršovi. K perzekuci stačilo málo, připome‑
nout výročí upálení Jana Palacha.
Personální zemětřesení samosebou pro‑
běhlo i na městském národním výboru,
odvolán byl Bedřich Drábek i Emil Rom,
odbor školství a kultury opustil Miroslav
Lázinka.

Někdy stačilo jen potrestání v podobě
přemístění, jindy režimu nepohodlní oby‑
vatelé našeho města skončili v dělnických
profesích. Profesorka latiny je náhle vý‑
hybkářkou na železnici. Nadějný historik,
archivář si nově buduje kariéru coby děl‑
ník ve sklenářství. Další pak nachází nové
uplatnění jako pomocná síla v zemědělství.
Ve výrobních podnicích se z mistrů stávají
dělníci. Velmi často se komunistická per‑
zekuce neomezila pouze na samotného
„reakčního živla“, ale zasáhla celou rodinu.
Vyhrožováno je i partnerům, děti si mnoh‑
dy mohly o „lepší“ škole nechat jen zdát.
Nezapomínejme, že i v našem malém
městě se našla řada těch, kteří se nesklonili
před totalitním komunistickým režimem.
Ať se již nikdy nevrátí doba, kdy je pro
mnohé lepší „držet hubu a krok“.
Ing. Josef Macke

Oslava 50. výročí založení KSČ proběhla v Ostrově 16. května 1971. Foto: Kronika města
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MEMORIÁL MILANA FIALY SE VYDAŘIL
V takřka jarním počasí se první únoro‑
vou sobotu v ostrovské pivnici Kolečko
uskutečnil Memoriál Milana Fialy. Nej‑
bližší rodina, kamarádi, příbuzní a fan‑
dové šipek se zde sešli již pošesté v řadě.
Každoročně se jedná o jeden z největších
šipkových turnajů v kraji. Na šestý ročník
si do Ostrova našlo cestu 53 lidí. Turnaj
již tradičně zahájila dcera Nikola Fialová
hodem první šipky. Do finálové osmičky
se probojovali tři hráči z místního klubu
Škodíci Ostrov a dva z Karlových Varů.
Po jednom zástupci měl klub z Chodo‑
va, z Březové a taky z Kraslic. Na děleném
sedmém a osmém místě skončili Zdeněk
Balouš z týmu Gepardi Březová a Roman
Duna z Nikola Kraslice. Šestou příčku
obsadil Škodík a loňský finalista Jan Dut‑
ka. Na pohárové páté místo to dotáhl

domácí borec René Loučim. Loňský vítěz
Milan Grillo se letos musel spokojit až se
čtyřkou, a tak již bylo všem jasné, že tento
ročník bude mít opět nového vítěze. Jiří
Hůlka vybojoval za Racka Karlovy Vary
bronz. Finálová dvojice měla složení Ště‑
pán Tunkiv, Průšvih Karlovy Vary a Miro‑
slav Fiala, Škodíci Ostrov. Za zmínku stojí,
že jeho bratr Petr Fiala byl vítězem třetího
ročníku a také že s rodinou Milana Fialy
nemají oba nic společného. Po snadném
finálovém zápase se Štěpán Tunkiv nako‑
nec stal již šestým vítězem tohoto báječ‑
ného turnaje, a minimálně na rok se tak
může chlubit krásným putovním pohá‑
rem. Jeho soupeř Míra Fiala se musel spo‑
kojit se stříbrem. V průběhu memoriálu
se ještě rozjel samostatný turnaj žen, který
měl v pavouku rekordních 14 šipkařek.

Nejlepší ženou se nakonec stala domácí
hráčka Kateřina Ogorková, před svou tý‑
movou kolegyní Petrou Peterkovou. Třetí
místo obsadila a krásný pohár si domů
odvezla Kateřina Jírová z Březové. Ten den
se předávala i spousta dalších cen. Nej‑
lepším amatérem se stal Braňo Dobronič
z Ostrova. Cenu „Bingového krále“ získal
Milan Grillo a cenu za nejvyšší zavření 149
bral Miroslav Fiala.
Poděkování patří hlavně organizátorovi,
všem sponzorům a personálu pivnice za
super pracovní výkony. Druhý den se za
deštivého počasí sešli na hřbitově Milano‑
vi kamarádi a věnovali mu kytku na hrob
i s jeho oblíbeným lahodným mokem.
Krásným gestem tak uctili jeho památku.
za pořadatele,
Jan Mrenica

BADMINTON TJ OSTROV - TURNAJ GPC
Poslední únorový den se konal v Os‑
trově celostátní turnaj dospělých GPC.
Našlo si na něj cestu 40 mužů a žen ze
šesti krajů a 15 oddílů. Téměř čtvrtinu
startovního pole tvořili účastníci mlad‑
ší 18 let. Pro badminton, který získává
i u veřejnosti stále větší oblibu, je to vel‑
mi pozitivní poznatek. Zápasy v průběhu
turnaje měly vysokou úroveň. Postavení
na celostátním žebříčku potvrdil Pavel Sy‑
novec ze Sokola Radotín Meteoru Praha,
když vyhrál všechny disciplíny - dvouhru,
čtyřhru a mix. Za celý den ztratil jeden set.
Karlovarský kraj byl zastoupen účastní‑
ky z Nejdku, Karlových Varů a domácím

Fabiánem Šulou. Ten spolu se Synovcem
vybojoval pořádajícímu oddílu zlatou
medaili ve čtyřhře. Ti nejúspěšnější byli po
skončení, i za přispění města, dekorováni
medailemi, diplomy a cenami.
Výsledky:
DM - 1. Synovec/ S. Rad. Met. Praha; 2.
Nesveda/ Nejdek; 3. - 4. Klimaj /Sl. K.
Vary/; 5. - 8. Šula/ Ostrov;
DŽ - 1. Strnadová/ S. Dobruška; 2.
Štroblová/ Sup. St. Most; 3. - 4. Mit‑
rovská/ BK Arion Praha, Hoffmanová
/Sl. K. Vary;
ČM - 1. Synovec - ŠULA/ S. R. Mete‑
or - Ostrov; 2. Nesveda - Lešták; 3. - 4.

Pistulka - Plundrich / USK Plzeň; Lut‑
sak - Šilhan O. /Nejdek
ČŽ - 1. Königsmarková - Strnadová/ B.
Hora Plzeň - S. Dobruška; 2. Štroblová –
Vocelková/ S. St. Most - USK Plzeň; 3. - 4.
Hauerová - Hoffmanová/ K. Vary;
Mix - 1. Synovec - Mitrovská/ S. R.
Meteor Praha - BK Arion/; 2. Mirvald
- Königsmarková/ Sp. Chrást - B. Hora;
3. - 4. Nevečeřal M. - Dragounová/ Pro‑
boštov; Plundrich - Kabátová/ USK Pl‑
zeň - Chlumčany.
Jiří Mácha,
předseda oddílu badmintonu
TJ Ostrov, z. s.

jí i rozumět, avšak ona na věc pohlíží jen ze
svého pohledu. Jiný pohled je těch, kteří
nemají možnost si v našem městě pořídit
vlastní bydlení, protože byty na prodej té‑
měř nejsou. Což jsou především mladí lidé,
které ve městě potřebujeme. Nevím jak vy,
ale já si všímám, jak jsme ve městě zestárli.
Všímám si také, jak se pan starosta snaží
dělat něco pro nás, pro důchodce. Ať už to
jsou taneční podvečery, Senior Expres, vý‑
uka v „lidušce“ nebo osvětové přednášky.
Jsem ale také ráda, že myslí na mladé. Mo‑
hou tu najít práci, opravují se školy, dětská
hřiště, ale chybí tu to nejdůležitější. Vlastní
bydlení. Bez mladých rodin se nikam nebu‑
deme rozvíjet. Sama si pamatuji, jak to bylo
hezké, když v každé etapě skotačily děti

a nikdo je neokřikoval. Také si pamatuji,
když se město stavělo a když jsme si říkali,
že musíme to nepohodlí vydržet, protože
budeme mít krásné město. Dnes krásné je,
ale co bude, když sem nové mladé rodiny
nepřijdou, nebo dokonce odtud odejdou,
protože nebudou mít kde bydlet?
Chtěla bych tedy říci, že paní „Mazná
a spol.“ nemají pravdu, město pod vede‑
ním pana starosty myslí na všechny obča‑
ny. I když to možná dnes nevidí, nebo snad
nechtějí vidět. Stačí se však jen projít po
Ostrově a rozhlédnout se, jak je hezký. To
by přece nemohlo být, kdyby náš starosta
nemyslel na všechny občany.
Redakčně kráceno.
Jaroslava Vondráčková

PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ

PŘÍSPĚVEK ČTENÁŘKY
Jsem pravidelnou čtenářkou našeho
měsíčníku a také jsem občas poslala svůj
příspěvek na to, či ono. Většinou se sna‑
žím nereagovat na příspěvky ostatních
čtenářů. Nyní však musím učinit výjimku.
V březnovém čísle mě nemile překvapil pří‑
spěvek paní „Hany Mazné a spol.“, kterým
se nelíbí, že by měl v Ostrově vyrůst nový
bytový dům. Poslední dobou pozoruji ta‑
kový nešvar, jakmile se nám osobně něco
nelíbí, hned svůj názor vydáváme za názor
obecný, aby to vypadalo, že za námi stojí
nejméně celé město. Dalším nešvarem je,
že každý, kdo má jiný názor, je hned ozna‑
čen za škůdce a častokrát i urážen a deho‑
nestován. Paní Mazné se nelíbí, že by ve 13.
etapě mělo vyrůst 50 nových bytů, a mohu
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VÝHERNÍ KŘÍŽOVKA

TAJENKA KŘÍŽOVKY
O CENY
Vážení čtenáři,
správné znění tajenky křížovky
z minulého čísla je KLÁŠTERNÍ KOS‑
TEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE.
Z úspěšných luštitelů byl vylosován
pan Jaroslav Treml, který obdrží dvě
volné vstupenky na vybrané předsta‑
vení Domu kultury Ostrov.
Tajenku křížovky z tohoto čísla za‑
šlete nejpozději do 6. dubna na: me‑
sicnik@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.
Připomínkou temné kapitoly dějin
Ostrovska dodnes zůstává autentická
památka, která byla v loňském roce za‑
psána na Seznam světového dědictví
UNESCO. Neomítaná sedmipatrová
cihlová věž sloužila v 50. letech 20. stole‑
tí jako třídírna uranové rudy v komuni‑
stickém pracovním táboře Vykmanov II
s krycím názvem „L“. Političtí vězni zde
v hrůzných podmínkách ohrožujících
zdraví bez jakýchkoliv ochranných ob‑
leků přesívali surovou rudu, většina
z nich na následky zemřela.
red
INZERCE

www.ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.cz
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KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ V OSTROVĚ
Kulturní akce mohou být vzhledem k vládním opatřením na zmírnění důsledků pandemie COVID-19
zrušeny nebo přesunuty na náhradní termín.
Sledujte weby Domu kultury Ostrov, Městské knihovny Ostrov a Městského domu dětí a mládeže Ostrov.
DATUM

ČAS A MÍSTO KONÁNÍ

POPIS

VOLNÝ TANEC

10.30 – 11.30
Městská knihovna Ostrov

aktivita je vhodná pro dospělé
a seniory

JANEK LEDECKÝ
"AKUSTICKÉ TURNÉ 2020"
ŠTĚCHOVICKÝ POKLAD
– KONEC PŘÍBĚHU

19.00 – 20.30
Dům kultury Ostrov

koncert Janka Ledeckého

17.00 – 18.30
Městská knihovna Ostrov

povídání o největší záhadě Třetí říše

Pá 17. 4. 2020

OSTROVSKÉ TRHY

10.00 – 17.00
Mírové náměstí Ostrov

jarní trhy - prodej sazenic, zdravé vý‑
živy, sýrů, uzenin, domácích zákusků,
oděvů, koření

Pá 17. 4. 2020

PRASE

18.00 – 19.00
ZUŠ Ostrov

premiéra divadelního souboru
HOP-HOP

So 18. 4. 2020

OSTROVSKY SWAP 3

11.30 – 15.30
Dům kultury Ostrov

akce zaměřená na výměnu oblečení
a drobností do domácnosti

So 18. 4. 2020

O ZLATÉ RYBCE

15.00 – 16.00
Dům kultury Ostrov

loutková pohádka

So 18. 4. 2020

EBRU - TURECKÁ MALBA
NA VODNÍ HLADINĚ

16.00 – 20.00
Městská knihovna Ostrov

kurz malování pro veřejnost

Po 20. 4. 2020

MOJI KRUŠNOHORŠTÍ JELENI

17.00 – 18.30
Městská knihovna Ostrov

autorské čtení a beseda
s Josefem Svobodou

Út 21. 4. 2020

VOLNÝ TANEC

10.30 – 11.30
Městská knihovna Ostrov

aktivita je vhodná pro dospělé
a seniory

St 22. 4. 2020

KARETNÍ PODVEČER

16.00 – 18.00
Městská knihovna Ostrov

herní odpoledne pro dospělé

Pá 24. 4. 2020

VELKÝ DEN BEZPEČNOSTI

16.00 – 18.00
Mírové náměstí Ostrov

prezentace složek integrovaného
záchranného systému

Po 27. 4. 2020

VEČER S BYLINKÁŘKOU

17.00 – 18.30
Městská knihovna Ostrov

povídání o bylinkách a jejich účincích

Po 27. 4. 2020

TRAVESTI SHOW
TECHTLE MECHTLE

19.00 – 21.00
Dům kultury Ostrov

travesti show Techtle Mechtle a Kočky
v novém pořadu NEMOCNICE
NA POKRAJI ZKÁZY

Út 28. 4. 2020

VOLNÝ TANEC

10.30 – 11.30
Městská knihovna Ostrov

aktivita je vhodná pro dospělé
a seniory

St 29. 4. 2020

ZANIKLÁ A ZNOVUOBJEVENÁ
STARÁ ŘEMESLA

13.00 – 17.00
Ostrov Dvorana Zámek

ukázky technik starých řemesel

Čt 30. 4. 2020

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

18.00 – 22.00
louka u FK Ostrov

program pro děti, opékání buřtů,
k dobré náladě zahraje kapela
DRC Ostrov

1. 4. 2020 30. 4. 2020

CÍRKEVNÍ UMĚNÍ ZÁPADNÍHO
KRUŠNOHOŘÍ A ZNIČENÉ
KOSTELY NA KARLOVARSKU

otevírací doba kláštera
klášterní kostel Zvěstování
Panny Marie (Ostrov)

stálá expozice

1. 4. 2020 30. 4. 2020

ZÁZRAKY PŘÍRODY

otevírací doba knihovny
Městská knihovna Ostrov

výstava fotografií

2. 4. 2020
- 29. 4. 2020

TEMNÁ HUDBA DUŠE

otevírací doba knihovny
Městská knihovna Ostrov

výstava obrazů

7. 4. 2020 31. 5. 2020

MÓDA V DOBĚ, KDY KREJČÍ
BYL JEŠTĚ MISTR

otevírací doba radnice
Stará radnice Ostrov

výstava představující vývoj dámského
odívání v první polovině 20. století

21. 4. 2020 22. 4. 2020

PŘEHLÍDKA DĚTSKÉHO DIVADLA

otevírací doba domu kultury
Dům kultury Ostrov

přehlídky dětského divadla
Dětská scéna 2020

Út 14. 4. 2020
Út 14. 4. 2020
St 15. 4. 2020

NÁZEV AKCE

akce vhodná i pro rodiny s dětmi

