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AKTUALITY

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. července 2020.

TERMÍN UZÁVĚRKY
Uzávěrka pro příspěvky a inzerci
do srpnového čísla je 7. července.
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 Skůrová, 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
Ve městě se daří populaci veverek.
Ilustrační foto: MěÚ Ostrov

Vážení čtenáři Ostrovského měsíční‑
ku, milí sousedé,

tak jako se střídá jaro, léto, podzim 
a zima, tak se také střídají etapy v kalen‑
dářním roce starosty. Bývají to: neodklí‑
zí se sníh – moc se solí, kácí se zbytečně 
stromy – není kde zaparkovat, tráva je 
přerostlá  – děláte z  města poušť. Hle‑
dat v těchto etapách kompromis mezi 
oběma póly je téměř sisyfovský úkol. 
Výsledkem by mělo být, že jsou všich‑
ni trochu spokojeni, ale většinou jsou 
všichni hodně nespokojeni. Nyní se ak‑
tuálně nacházíme v etapě, kdy na jedné 
straně dostávám podněty, kde je tráva 
přerostlá, kde tak hrozí přemnožení 
klíšťat,  a kde se tím pádem nedají sbí‑
rat psí výkaly. Na druhé straně se na mě 
lidé obrací s  tím, že se zase tráva seká 
moc často a  výsledkem je žlutá a  vy‑
prahlá země. Snažím se vysvětlovat na 
straně jedné, že sice vyšší tráva udrží 
vodu, ale pošleme naše kolegy z doda‑
vatelské firmy, aby danou plochu po‑
sekali. Abych pak vzápětí vysvětloval, 
že žijeme ve městě a nemůžeme mít ve 
vnitroblocích louku. Ani jedna strana 
obvykle není s  vysvětlením spokojená. 
Ale protože nasloucháme občanům, 

tak jsme od letošního roku zavedli, že se 
tráva nebude ve městě sekat až u země, 
ale nechá se trochu vyšší a bude se se‑
kat častěji. Také jsme využili plochu po 
bývalém Dřeváku u náměstí pro jeden 
experiment. Při rekonstrukci jsme sem 
navezli novou zeminu a  nechali osít 
místo trávy směsí pro rozkvetlou louku. 
Výsledek si můžete prohlédnout osob‑
ně a myslím, že se povedl. Určitě nezů‑
staneme jen u  téhle plochy a  budeme 
vybírat, kde bychom mohli podobnou 
louku založit. A  nezůstane jen u  toho, 
už teď připravujeme komplexní obno‑
vu zeleně na Hlavní třídě, ale o tom ně‑
kdy příště. Krásné letní dny vám přeje

Ing. Jan Bureš,
Váš starosta

Foto: Marek Poledníček

mailto:inzerce@ostrovskymesicnik.cz
http://www.ostrovskymesicnik.cz
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„BUDOVATELSKÉ“ LÉTO V OSTROVĚ
Léto je tradičně ideálním obdobím 
pro venkovní stavební práce. V letoš‑
ním roce jich čeká obyvatele Ostrova 
celá řada.
Parkování v Jáchymovské ulici

Již v červnu byla zahájena výstavba 130 
nových parkovacích stání v  Jáchymov‑
ské ulici na výjezdu z  Ostrova směrem 
na Jáchymov. Na Jáchymovské silnici 
budou dva jízdní pruhy šířky 3 m, s vo‑
dícími proužky šířky 0,25 m. Parkovací 
stání budou kolmá a mezi nimi a jízdním 
pruhem bude bezpečnostní pruh šířky 
1,0 m. Vedle samotného parkoviště je 
součástí stavby také cyklostezka se smí‑
šeným provozem, která bude od parko‑
vacích míst oddělena bezpečnostním 
pruhem širokým 1 m. Vybudováno bude 
také nové veřejné osvětlení a dešťová ka‑
nalizace. Na podzim pak budou v celém 
úseku vysazeny nové stromy a živé keře. 
Celkem bude vysazeno 22 kusů stromů, 
168 kusů keřů a  274 kusů pokryvných 
růží. Předpokládaný termín dokončení 
stavby je září  2020. Celkové náklady na 
stavbu činí 11 060 568 Kč.
Májová – 3. etapa

V květnu letošního roku byla zahájena 
poslední etapa rekonstrukce ulice Májo‑
vá v úseku mezi ulicemi Štúrovou a Ma‑
sarykovou. Stavba zahrnuje také úpravu 
části ulice Palackého a změnu křižovatky 
ulic Masarykova a  Májová na okružní. 
Ulice po rekonstrukci bude součástí 
navržené zóny s  dopravním omezením 

rychlosti na „Zóna 30“. V  rámci stavby 
budou opraveny vozovky, parkoviště, 
chodníky, veřejné osvětlení a provedeny 
vegetační úpravy ploch. Bohužel jsme se 
nemohli vyhnout pokácení 22 ks stromů 
a odstranění 15,8 m2 keřů. Všechny zása‑
hy do zeleně byly konzultovány a schvá‑
leny co do rozsahu a  času provedení 
odborem životního prostředí. Na závěr 
stavby budou založeny nové trávníky, 
pěstební záhony a vysazeny budou nové 
keře a 14 ks stromů. Předpokládaný ter‑
mín dokončení 31. srpna 2020 a celkové 
náklady na stavbu činí 7 843 324 Kč.
Nové zázemí psího útulku Bety

Již od května probíhají práce na stavbě 
nového zázemí pro obsluhu psího útul‑
ku v  Ostrově. V  novém objektu bude 
umístěna kancelář s  čekárnou, zázemí 
pro personál, sklad krmiv, ošetřovna, ka‑
ranténa pro psy a kočky, příprava krmiva 
pro zvířata a vytápěné kotce pro příjem 
menších psů v zimním období, pro pora‑
něné psy nebo psy po operacích. Součás‑
tí stavby je nová přípojka elektro a vody 
ze stávajících rozvodů v  areálu a  také 
zařízení pro čištění odpadních vod. 
Nový objekt nahradí zcela nevyhovující 
stavební buňky, ve kterých se zázemí na‑
cházelo. Stavba by měla být dokončena 
v průběhu září. Celková cena stavby činí 
3 960 144,25 Kč.
Přesunutí veřejného WC ze Starého 
náměstí na Mírové náměstí

Přesunutí stávajícího monolitického,  

prefabrikovaného, železobetonového 
prostorového prvku ze Starého náměs‑
tí na Mírové náměstí v Ostrově, včetně 
napojení na inženýrské sítě. Jedná se 
o přízemní objekt s vlastní kabinou WC 
a  přidruženým technickým prostorem. 
Akce by měla být dokončena do konce 
července s náklady 521 340 Kč.

O  prázdninách budou také zahájeny 
dlouho očekávané rekonstrukce učeben 
technických oborů v základních školách. 
Konkrétně ZŠ Májová – výstavba učebny 
technických a řemeslných oborů, zajiště‑
ní bezbariérovosti školy, ZŠ Masaryko‑
va  – rekonstrukce učebny technických 
oborů, zajištění bezbariérovosti školy 
‑ 2.  etapa a  ZŠ a  MŠ Myslbekova  – re‑
konstrukce učebny technických a řeme‑
slných oborů, zajištění bezbariérovosti 
školy. Předmětem zakázky je přestavba 
či vestavba technických učeben a  so‑
ciálního zázemí, včetně vybavení dílen. 
Nově je řešen imobilní přístup do škol. 
Instalovaný výtah zajistí imobilní přístup 
do všech výškových úrovní školy. Město 
Ostrov na všechny tři ZŠ získalo dotaci 
ve výši 85 % z IROP, 5 % ČR a 10 % město 
Ostrov. Součástí stavební akce: ZŠ a MŠ 
Myslbekova Ostrov je nutná přeložka 
sekundárního teplovodu za 1 243 060,23 
Kč. Celkové náklady za všechny základní 
školy včetně přeložky činí cca 35 mil. Kč.

Ing. Marek Poledníček, 
místostarosta města Ostrova

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ PRO OBČANY MĚSTA OSTROVA

Občané města Ostrova mají možnost 
i nadále využít bezplatného odborného 
sociálního poradenství, které ve městě 
poskytuje nezisková organizace KSK cen‑
trum, o. p. s., formou Občanské a dluho‑
vé poradny. Poradenství je poskytováno 
osobám starším 18 let, které se ocitly 
v  tíživé životní situaci, v  oblasti řešení 
dluhů, exekucí, konsolidace úvěrů, rodin‑
ného poradenství (rozvody, majetkové 

vyrovnání, dědické řízení, neplnění vyži‑
vovací povinnosti, domácí násilí), v so‑
ciální oblasti (sociální dávky, důchody), 
dále v oblasti pracovněprávních vztahů 
(uzavírání a ukončování pracovního po‑
měru, pracovní smlouvy), v oblasti byd‑
lení (nájemní vztahy, prodej a koupě ne‑
movitosti), v oblasti ochrany spotřebitele 
(reklamace, vymáhání spotřebitelských 
práv). 

KDY A KDE: každé úterý od 13.00 
do 15.00 na Městském úřadě Ostrov, 
Jáchymovská 1, v  jednací místnosti 
v přízemí vedle kanceláře A.1.27, tel. 
kontakt 725 443 609, 603 322 094. Bliž‑
ší informace na webových stránkách 
www.kskcentrum.cz.

Osobám, které se dostaly do nepříz‑
nivé sociální situace v důsledku proti‑
právního jednání jiné osoby, neznalostí 
zákonů, úředních postupů nebo v sou‑
vislosti se zadlužeností, poskytuje svou 

službu formou odborného sociálního 
poradenství Člověk v tísni, o. p. s., služba 
je občanům dostupná na adrese Lidická 
1036, Ostrov od pondělí do středy celo‑
ročně, od 9.00 do 16.00 po předchozím 
telefonickém objednání, tel. kontakt 
775 466 032. 

Senioři a osoby se zdravotním posti‑
žením mají možnost využít bezplatné‑
ho odborného sociálního poradenství 
v  oblasti příspěvků, sociálních dávek, 
pomoci při sepsání odvolání proti za‑
mítnutí dávky apod., které poskytuje 
Centrum pro zdravotně postižené Kar‑
lovarského kraje, o. p. s., Sokolovská 54, 
Karlovy Vary, PO, ST 8.00‑12.00 a 13.00‑
17.00; ÚT, ČT 8.00‑12.00 a 13.00‑16.00; 
PÁ 8.00‑12.00, tel. kontakt 353 234 666, 
602 340 549.

Jitka Capková, DiS.,
odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

MěÚ Ostrov
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Z DENÍKU VELITELE MĚSTSKÉ POLICIE
Matka za všechny prachy
3.  5.  2020 řešili strážníci ve spoluprá‑
ci s  orgánem sociálněprávní ochrany 
smutný případ, kdy „namol“ opilá žena 
zapomněla vzhledem ke svému stavu 
své děti na návštěvě u sousedů a ode‑
brala se k  domovu, kde navíc rušila 
noční klid a  nic netušícím občanům 
bušila na dveře. Strážníci se okamžitě 
dostavili na místo, kde nalezli matku, 
která nadýchala 1,5 promile. V tu chvíli 
se strážníky již spolupracovaly pra‑
covnice z  MěÚ, které se řádně posta‑
raly o to, co by měla zvládnout každá 
matka v první řadě, což je péče o své 
děti. Pracovnice OSVZ zapomenuté 
děti dočasně umístily u  příbuzných. 
„Starost“ o  matku začne po jejím vy‑
střízlivění. Bude mít co vysvětlovat ne‑
jen strážníkům na MP Ostrov, ale i na 
odboru sociálněprávním, kde se bude 
zodpovídat za své chování k vlastním 
dětem, protože se u této osoby nejed‑
nalo o první případ.

Originální graffiti ‑ rallye klopené 
ostrovské zatáčky
Dne 13. 5. 2020 ve 21.00 přijala hlídka 
MP SMS zprávu o  kuriózní dopravní 
nehodě v  ul. Klínovecká. Dle výpově‑
dí svědků jelo vozidlo nepřiměřenou 

rychlostí obytnou zónou a  z  důvodu 
rychlosti řidič vozidla na horním konci 
ulice nezvládl řízení a narazil z boku do 
schodiště, které vede na kopec za „vejš‑
kovkou“, přičemž přerazil dva sloupy 
osvětlení. Při tomto letu stačil malovat 
pneumatikami vozidla až do výšky tří 
metrů, a  zanechal zde tak pneumati‑
kové graffiti. Celý tento kuriózní pří‑
pad řeší PČR. Strážníci nahlásili škody 
příslušným odborům MěÚ a po celou 
dobu šetření usměrňovali v místě do‑
pravu.

Rozespalý, agresivní „mrzout“
15. 5. 2020 v 17.55 přijela hlídka k muži 
na základě oznámení, že leží na zemi 
a  má tržnou ránu na hlavě. Zřejmě si 
strážníci dovolili dost, když požadova‑
li po tomto opilci, aby vstal, protože 
zasahující hlídku přivítal vulgarismy. 
I  když se opilec nechoval zrovna přá‑
telsky, bylo jasné, že potřebuje oka‑
mžité lékařské ošetření, které strážníci 
zajistili. Kdo by čekal, že jako v pohád‑
kách vlídně podaná ruka bude dobrem 
oplacena, ten by se mýlil. Muž stupňo‑
val svou agresivitu a napadl i zasahující 
lékaře. Tady již nebyl čas na přátelská 
gesta a akční hrdina skončil s pouty na 
rukách a za pomoci hmatů a chvatů byl 

zklidněn. Protože se jednalo o opravdu 
agresivního jedince, poskytli strážníci 
asistenci po celou dobu převozu do 
karlovarské nemocnice.

Statistika SENIOR EXPRES 
za měsíc květen
Počet převezených občanů 143
Počet jízd 253
Najeté km 1113

Rozšíření služby 
v době nouzového stavu
479 jízd, 3637 km, 218x zajištění náku‑
pů, 152x zajištění obědů, 106x zajištění 
knih, 47x zajištění léků a  39x ostatní 
nezbytné služby, mezi kterými bylo 
i  odnášení odpadků od osoby, která 
byla s  pozitivním testem v  karanténě 
a neměla nikoho, kdo by se v tu chvíli 
dokázal postarat.

I  za toto patří těmto pracovníkům 
a  strážnici, která posílila jejich řady, 
veliký dík. Zejména naše strážnice 
v  dočasných řadách SENIOR EXPRES 
prokázala, že je tou správnou osobou, 
kterou jsme si vybrali pro práci v pre‑
venci u MP Ostrov.

Ladislav Martínek,
velitel MP Ostrov

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA V MĚSÍCI KVĚTNU:
• RM schválila přijetí daru 70 ks historického porcelánu z produkce bývalé ostrovské porcelánky Pfeiffer & Löwenstein 

Schlackenwerth od Spolku přátel města Ostrova,
• RM schválila účetní závěrky a výsledky hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2019,
• Rada města Ostrova, které je jediným akcionářem obchodní společnosti Ostrovská teplárenská, a. s., jako jediný akcionář 

v působnosti valné hromady, schválila výroční zprávu a účetní uzávěrku společnosti za rok 2019,
• RM schválila ceník vstupného na koupaliště Ostrov pro sezónu 2020 následovně: 

VSTUPNÉ NA KOUPALIŠTĚ V ROCE 2020

Celodenní vstupné  60 Kč

Celodenní vstupné děti do výšky 140 cm a senioři nad 65 let 30 Kč

Odpolední vstupné (od 15.00) 40 Kč

Odpolední vstupné děti do výšky 140 cm a senioři nad 65 let (od 15.00) 25 Kč

Jednotné vstupné pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P 25 Kč 

Děti do 15 let zdarma

Děti do výšky 110 cm (pouze v doprovodu dospělého)  zdarma 

Děti z dětského domova s doprovodem pracovníka dětského domova  zdarma 

MěÚ Ostrov
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KVĚTEN NA LINCE 150
V  květnu naše jednotka zasahovala 

u 34 událostí, z nichž bylo 14 technických 
pomocí, 10 požárů, 5 úniků látek, 3 do‑
pravní nehody, 1 planý poplach a  ZOČ 
(zpráva o činnosti). V Hroznětíně a v Os‑
trově na Hlavní třídě bylo nutno otevřít 
byt, ve Školní ulici jsme likvidovali obtížný 
hmyz. V Krásném Lese jsme s jednotkou 
HZS KV zajistili zahradní chatku, která se 
vlivem větru posunula a hrozilo její pře‑
vrácení, v  Jedlové ulici jsme odstraňovali 
společně s pracovníky ČEZ strom spadlý 
na dráty el. vedení. Dále jsme ve spolu‑
práci s  jednotkou HZS KV odstraňovali 
padlé stromy v  obci Maroltov, Krásný 
Les, Plavno, na silnici č. 13/I u Květnové, 
ve Vykmanově, Horním Hradu, ve Voj‑
kovicích, kde se strom dotýkal drátů el. 
vedení, a v Osvinově, kde několik stromů 
padlých na komunikaci uzavřelo nákladní 
vozidlo. Byli jsme vysláni k likvidaci ropné 
skvrny na hladině rybníka v  oblasti Bo‑
reckých rybníků, na místě bylo průzku‑
mem zjištěno, že se jedná o  pylový po‑
vlak na hladině. V Jáchymově, Palackého 
ul. jsme ve spolupráci s  jednotkami HZS 
KV a SDH Jáchymov, Boží Dar a Hájek li‑
kvidovali požár střech obytného domu. 
Druhý den jsme opět zasahovali u stejné 
události z předešlého dne, neboť se ještě 
na místě objevila malá ohniska požáru. 
Za zimním stadionem v Ostrově jsme li‑
kvidovali s  jednotkou SDH Hájek požár 
lesní hrabanky. V  Horním Žďáru jsme 
s jednotkami HZS KV, Jáchymov a Hájek 
likvidovali požár garáže, na místě zasa‑
hovala i ZZS Ostrov, jež ošetřila majitele, 
který se popálil při likvidaci požáru. Za 

zimním stadionem U Studánky, podél že‑
lezniční trati, jsme společně s jednotkami 
HZS KV, HZS SŽDC Cheb a  SDH Hájek 
likvidovali požár lesa a zároveň spolupra‑
covali se ZZS Ostrov při ošetřování zraně‑
né osoby, pro kterou byl povolán vrtulník 
LZS Plzeň‑Líně. V Jáchymově, Fibichově ul. 
jsme likvidovali s  jednotkou HZS a SDH 
Jáchymov požár odpadu a  dřevěného 
plotu. Na silnici č.  13/I u Květnové jsme 
s  jednotkou HZS KV likvidovali požár 
osobního automobilu, který po nárazu do 
stromu začal hořet. Bohužel ve vozidle zů‑
stala zaklíněná osoba, která po nárazu do 
stromu utrpěla zranění neslučitelná se ži‑
votem, komunikace byla na několik hodin 
uzavřena. V Jáchymovské ul. došlo k požá‑
ru dřevěného přístavku, který se rozšířil 
na garáž a  kůlnu se dřevem. Na jeho li‑
kvidaci jsme se podíleli s jednotkami HZS 
KV, SDH Hájek a  Jáchymov. V  Žižkově 
ul. jsme likvidovali požár osobního auta 
a  v  Karlových Varech  – Všeborovicích 

jsme ve spolupráci s  jednotkami HZS 
KV, SDH Dalovice, Hájek a Chodov (SO) 
likvidovali požár buňky a  stromů. U ob‑
chodního domu na kruhovém objezdu 
v ul. Obchodní jsme likvidovali uniklý olej, 
v  ulici Jungmannova, Sládkova, Májová 
a Nádražní jsme likvidovali uniklý benzín 
a naftu. K dopravním nehodám osobních 
aut na silnici č. 13/I v Ostrově, Klínovecké 
a v Hroznětíně k nehodě motocyklu jsme 
byli vysláni s  jednotkami HZS Klášterec 
nad Ohří, KV a SDH Stráž nad Ohří. Při 
nehodách byly zraněny celkem tři osoby. 
K požáru bytu v panelovém domě v Os‑
trově, Severní ulici jsme byli vysláni spo‑
lečně s jednotkami HZS KV a SDH Hájek. 
Na místě události bylo zjištěno, že se jedná 
o planý poplach. Naše jednotka provedla 
v Perninku v domově pro seniory dezin‑
fekci prostor tohoto domova.

Milan Kuna,
JSDH Ostrov

Jednotka při likvidaci požáru. Foto: Archiv JSDH Ostrov

POŘADNÍK NA BYTY V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU  
JE NADÁLE OTEVŘENÝ

Město Ostrov nadále přijímá žádosti 
o přidělení bytů v  Domě s  pečovatel‑
skou službou na Hlavní třídě čp. 1365–7 
v  Ostrově pro jednotlivce, ale i dvojice. 
Dům s pečovatelskou službou je určen 
občanům, kteří nejsou schopni si sami 
obstarat nutné práce v domácnosti a další 
životní potřeby. Žádosti jsou projednány 
v  bytové komisi a následně předloženy 
Radě města Ostrov, která svým usnese‑
ním rozhodne o případném zařazení žá‑
dosti do pořadníku na přidělování bytů 
dle data podání žádosti. Zařazení žádosti 
do pořadníku však není nárokové. 

Dle pravidel nově schválených Radou 
města Ostrov ze dne 10. 12. 2019 žádost 
o byt v  domě s  pečovatelskou službou 

může podat žadatel s  trvalým pobytem 
v Ostrově nebo jeho částech, který je poži‑
vatelem starobního důchodu nebo inva‑
lidního důchodu pro invaliditu III. stupně 
a je příjemcem pečovatelské služby. Pod‑
mínkou projednání žádosti je doložení 
smlouvy s  pečovatelskou službou. Dále 
může podat žádost i žadatel, který je těžce 
zdravotně postižený, nebo žadatel, který 
požaduje přidělení bytu v DPS ze zdravot‑
ních, či jiných vážných důvodů. Žadatel 
nesmí být dlužníkem vůči městu Ostrov 
ani Městskému úřadu Ostrov, nesmí způ‑
sobit poškození bytového fondu v majet‑
ku města Ostrov, dopustit se neoprávně‑
ného obsazení bytu ani neoprávněného 
poskytnutí podnájmu bytu v  majetku 

města Ostrov. Do domu s pečovatelskou 
službou v  Ostrově nelze přijmout obča‑
na, jehož zdravotní stav trvale vyžaduje 
ošetření 24 hodin denně a obsluhu jinou 
osobou. 

Další informace i žádosti jsou k dispozici 
na webových stránkách města Ostrov/od‑
bor sociálních věcí a zdravotnictví/Dům 
s pečovatelskou službou. Nebo přímo na 
Městském úřadě Ostrov, Jáchymovská 1, 
odbor sociálních věcí a zdravotnictví, paní 
Marie Marcinková, kancelář č. A.1.23, tel. 
č. 354 224 858 nebo e‑mail: mmarcinko‑
va@ostrov.cz. 

Marie Marcinková,
odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

MěÚ Ostrov

mailto:mmarcinkova@ostrov.cz
mailto:mmarcinkova@ostrov.cz
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POZNEJTE A NAKRMTE VEVERKY V ZÁMECKÉM PARKU
Možná jste si sami všimli, že se ve 

městě rozšiřuje populace veverek. 
Město Ostrov proto nechalo v nedáv‑
né době instalovat v zámeckém parku 
pro veverky budky, aby se zde mohly 
nerušeně rozmnožovat a měly se kam 
schovat. Veverky mají k  dispozici kr‑
mítka ve výšce, kam na ně nemohou 
dosáhnout různí predátoři. Krmítka 
jsou doplňována vhodným krmením 
správcem zámeckého parku.

Abychom umožnili i Vám, občanům 
či návštěvníkům města Ostrov, přilep‑
šit veverkám a případně zažít pohled 

na veverku při hodování, umísťujeme 
6  ks krmítek v  zámeckém parku do 
takové výše, abyste mohli krmení do‑
plnit i Vy nebo Vaše děti. Kromě vlaš‑
ských a lískových oříšků, které musí 
být nesolené, neslazené atd., můžete 
veverkám dopřát i slunečnicová a dý‑
ňová semínka, bukvice či jedlé kaštany, 
přidat můžete i kousek sušeného ovo‑
ce, jako jsou křížaly nebo sušené baná‑
ny. Při dokrmování jakéhokoliv druhu 
zvířete se musí dbát na to, aby potrava 
nebyla zkažená, plesnivá apod.

Pokud zrovna s sebou nebudete mít 

na procházce nějaký pamlsek vhod‑
ný pro veverky, nevadí. V  brzké době 
bude možno za malý obnos koupit kr‑
mivo určené přímo veverkám ze dvou 
automatů, které budou umístěné v zá‑
meckém parku. Věříme, že Vám tímto 
krokem zpestříme procházku zámec‑
kým parkem, a děkujeme, že krmítka 
nebudete ničit, aby mohla dlouho 
sloužit svému účelu.

Bc. Petra Niederhafnerová,
 odbor městských investic a správy

IcOstrov.cz/veverky

PRVNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V ROCE 2020
V návaznosti na postupné uvolňová‑

ní omezení spojených s  pandemií co‑
vid‑19 bylo možné dne 27. 6. 2020 od 
9.00 v obřadní síni na Staré radnici v Os‑
trově přivítat nové občánky města Os‑
trov. Během slavnostní události přivítali 
starosta města Ing. Jan Bureš společně 
s  místostarostkou Ing. Jitkou Samáko‑
vou tentokrát 18 dětí. Celý obřad se nesl 
v příjemném duchu a atmosféře. 

Poděkování patří Dětskému centru 
Žabička a Městské knihovně Ostrov za 

dárečky, které dětem věnovaly, žákům 
ZUŠ Ostrov pod vedením ředitelky 
ZUŠ Ostrov Mgr. Ireny Konývkové za 
kulturní program a paní Věře Řeřicho‑
vé za pomoc s organizací.

Další vítání občánků je plánováno 
na 12. 9. a 14. 11. 2020 od 9.00. Zá‑
jemci o vítání občánků v  těchto ter‑
mínech se mohou hlásit prostřednic‑
tvím e‑mailu acermakova@ostrov.cz 
nebo mschmiedova@ostrov.cz, dále 
telefonicky na číslech 354  224  826, 

354  224  812 nebo osobně na Měst‑
ském 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
• datum a místo narození dítěte
• telefonický kontakt či e‑mail alespoň 

na jednoho z rodičů
Ing. Šplíchalová, Bc. Schmiedová,

OSVZ MěÚ Ostrov

„ŠLIKOVÉ NA OSTROVSKÉM PANSTVÍ – BOHATSTVÍ A MOC“  
– NOVÁ VÝSTAVA V PODKROVÍ OSTROVSKÉHO ZÁMKU

Dne 3. 7. 2020 se v 17.00 ve výstav‑
ních prostorách v podkroví ostrovské‑
ho zámku otevře další výstava, tento‑
kráte bude věnována významnému 
šlechtickému rodu, který v  15. až 17. 
století významně ovlivnil ekonomiku a 
politiku nejen v Českém království, ale 
i ve střední Evropě. V této době panství 
Ostrov a oblast západního Krušnohoří 
vlastnil říšský hraběcí rod Šliků.

Nová výstava může zaujmout kaž‑
dého návštěvníka, ať laika či odbor‑
níka, neboť si může doplnit své zna‑
losti nejen z oblasti rudného dolování 

stříbra, ražby jáchymovských tolarů, 
života podnikatelské šlechty a všed‑
ního dne, ale i umění a architektury 
doby renesance apod. Návštěvník se 
rovněž bude moci seznámit se staveb‑
ním vývojem ostrovského zámku za 
Štěpána Šlika a  jeho bratrů. Expozice 
v žádném případě nesupluje regionál‑
ní expozici dolování stříbra a ražby to‑
larů v Královské mincovně v Jáchymo‑
vě, naopak tuto expozici doplňuje a je 
výchozím místem pro toto muzeum.

Výstava ukáže jedinečné exponá‑
ty, např. stříbrnou mincovní kazetu 

‑ národní kulturní památku, stříbr‑
nou mincovní holbu, svatební pohár 
Jáchyma Ondřeje Šlika, údajný ka‑
tovský meč kata Mydláře, soubor 
jáchymovských tolarů, repliky rene‑
sančních kostýmů, portréty příslušní‑
ků rodu ostrovské větve atd. Opravdu 
je na co se těšit! 

Vstup do výstavních prostor je 
z Rastattského nádvoří. Výstava potr‑
vá od 3. 7. do 31. 12. 2021.

Miluše Kobesová,
kurátorka výstavy

Takovéto krmítko zdobí zámecký park. Foto: MěÚ Ostrov 

mailto:acermakova@ostrov.cz
mailto:acermakova@ostrov.cz
mailto:mschmiedova@ostrov.cz
mailto:mschmiedova@ostrov.cz
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NOVÝ VOLNOČASOVÝ PARK
Dnes už si možná málokdo vzpomene, 

že do konce 90. let 20. století byl bývalý pi‑
aristický klášter přes čtyři dekády využíván 
a  devastován Československou lidovou 
armádou. Území navazující na klášterní 
zahradu bylo provozováno jako zázemí 
vojska k uskladnění techniky, parkoviště či 
garáže. V roce 2000 byly veškeré pozemky 
a nemovitosti bývalého vojenského útvaru 
předány městu Ostrov. Zatímco v prostoru 
kláštera probíhala rozsáhlá rekonstrukce 
památkových objektů a  zahrady, navazu‑
jící, tzv. zadní areál byl do roku 2011 pro‑
najímán ke skladování. V  současné době 
je pro veřejnost uzavřen a slouží městu pro 
potřeby uskladnění materiálů pro údržbu 
majetku města. Nicméně v návaznosti na 
zámecký park, klášterní zahradu, MDDM 
a Ekocentrum město Ostrov zpřístupnění 
areálu dlouhodobě plánuje. Vychází při‑
tom i z ankety, která proběhla na jaře roku 
2016 a v níž se většina respondentů přiklo‑
nila k využití pro volný čas. První studie vol‑
nočasového parku plochy podél Bystřice 
navrhla pro provozní a skladovací zázemí 
města. V průběhu času však došlo k pře‑
hodnocení tohoto řešení.

Základem současného návrhu řešení je 
rozdělení zadního areálu bývalých kasáren 
na dvě oddělené části. První bude tvo‑
řit uzavřený prostor technického zázemí 
města, využívající stávající halu a  plochy 
ke skladování. První část bude komplet‑
ně oplocena neprůhledným plotem. Toto 
oplocení současně obě části zadního are‑
álu kasáren od sebe oddělí. Druhou část 
bude tvořit volně přístupný volnočasový 
park, který komunikačně naváže na obno‑
venou klášterní zahradu. Páteří volnočaso‑
vého parku tak bude dopravní (cyklo, pěší) 
spojnice mezi Hroznětínskou ulicí ve smě‑
ru na Kfely a  klášterním areálem i  celým 
historickým jádrem města. Součástí parku 
budou odpočinkové a  sportovní aktivity 

převážně pro ‑náctileté, s možností využití 
pro mladší i starší věkové kategorie ‑ in‑line 
okruh, dětské hřiště, pumptrack, parkour, 
workout, zastřešený skatepark. Ten je na‑
vržen ve stávající ocelové hale, která bude 
zrekonstruována. Její součástí bude i WC, 
technické zázemí parku a  sklad údržby. 
Odpočinkovými a relaxačními prvky parku 
budou pobytová louka s výhledem na ob‑
jekt kláštera a naučná stezka s interaktivní‑
mi tabulemi, vedoucí od Ekocentra podél 
Bystřice. Stezka bude doplněna o  lavičky 
s výhledem na říčku, původní zeleň bude 

dosazena novou, druhově pestrou výsad‑
bou. Celý park bude vybaven městským 
mobiliářem ‑ lavičkami, odpadkovými koši 
a stojany na kola. Podél hlavních cest je na‑
vrženo veřejné osvětlení.

Práce na realizaci volnočasového parku 
by mohly začít již v  letošním roce vybu‑
dováním oplocení a  páteřní cyklostezky. 
Město plánuje pro financování realizace 
záměru využívat různé dotační tituly.

Ing. Alexandra Fürbachová,
vedoucí odboru rozvoje a územního 

plánování města Ostrova

DĚTSKÉ CENTRUM ŽABIČKA
Den dětí
Jelikož nebyly žádné Pohádkové lesy 
a  akce pro děti, připravili jsme pro vás 
v Ostrově alespoň Cestu s úkoly. Začátek 
trasy byl na louce za nemocnicí směrem 
k zahrádkám a vedla až ke studánce. Po 
cestě vás čekalo 12 úkolů a v cíli krabička 
s odměnou pro děti, a aby byla odměna 
pro každého, bylo to formou ‑ něco do‑
nes a jiného si odnes. A aby toho nebylo 
málo, na každém z úkolů byla nakreslená 
žabička, která měla na bříšku písmeno. 

Pokud se vám podařilo složit slovo ‑ 
nápověda: třída živočichů, do které patří 
i  žabička  – obojživelník, tak vás čekala 
ještě jedna odměna u nás v centru. Dět‑
ský kopeček zmrzliny zdarma. Ten jste si 
mohli vyzvednout do 7. 6. 2020. Protože 
má tato Cesta s úkoly samé dobré ohlasy 
a mnoho z vás ji navštívilo již několikrát, 
rozhodli jsme se ji ponechat až do konce 
prázdnin, do 31. 8. 2020.
Předporodní kurzy s porodní asistentkou
Od 7. 7. 2020 od 17.00 u nás opět začínají 

předporodní kurzy s porodní asistentkou 
Terezou Lerch Davídkovou. Můžete se tě‑
šit na tři dvouapůlhodinové lekce zamě‑
řené na předporodní období, samotný 
porod, šestinedělí, kojení, aromaterapii, 
dechová cvičení a spoustu dalšího… Více 
informací či rezervace na telefonním čísle 
775 579 957, e‑mailu info@dczabicka.cz, 
facebooku či instagramu.

Barbora Zavadilová,
Dětské centrum Žabička

mailto:info@dczabicka.cz
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ZEMŘEL PAN JÁN KAČMÁR
Ve čtvrtek 14. 5. 2020 zemřel ve věku 

84 let pan Ján Kačmár, člověk, který více 
než kdo jiný byl spojen s Ostrovskem,  

a  zejména pak s  osudem obce Krás‑
ný Les. Do funkce starosty nastoupil 
v  roce 1964 a  práci ze zdravotních 

důvodů ukončil v  roce 2009, věnoval 
obci tedy dlouhých 45 let. Celou dobu 
se sice nejednalo o funkci starosty, pro‑
tože mezi lety 1976–1991 jsme správ‑
ně spadali pod Ostrov, ale pan Kačmár 
byl předsedou zdejšího občanského 
výboru a  hned po sametové revoluci 
se zasadil o oddělení obcí Krásný Les, 
Horní Hrad a  Damice od centrálního 
řízení městem Ostrov. Připomeňme si 
některé z  významných akcí pod jeho 
vedením: výstavba obchodu, zavede‑
ní veřejného osvětlení, zakrytí obecní 
stoky středem obce, výstavba víceú‑
čelové nádrže, položení asfaltu v  celé 
obci, elektrifikace chatové osady Sou‑
mrak (Damice), výstavba vodovodu 
pro dolní část obce, výstavba nového 
obecního úřadu, výstavba rodinných 
domů na „Okružní“ a celá řada dalších. 
Práce to nebyla určitě jednoduchá 
a  často byl i  kritizován, ale se všemi 
problémy se dokázal poprat. Jeho prá‑
ce byla pro obec zcela jednoznačně 
přínosem. Také proto dostal od obce 
dne 27.  12.  2015 titul „Čestný občan 
obce Krásný Les“. Čest jeho památce!

Občané Krásného Lesa sobě, z. s.Pan Kačmár přebírá ocenění „Čestný občan obce Krásný Les“. Foto: Archiv spolku

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE ADVENTNÍ OKNO
V  listopadu  2019 byla vyhlášena pro 

obyvatele Ostrova a místních částí soutěž 
o  nejhezčí výzdobu okna nebo balkonu 
v období adventních svátků roku 2019. Ze 
zaslaných fotografií vybrala komise slože‑
ná z vedení města a odborných pracovní‑
ků městského úřadu 3 nejhezčí výzdoby 
a rozhodla o udělení cen na prvních třech 
místech.

Generálním partnerem soutěže byla 
firma Kaufland ČR, která pro ocenění 

soutěžících na prvních třech místech vě‑
novala hodnotné ceny v podobě dárko‑
vých košů.
Výherci soutěže:
1. místo ‑ paní Aneta Holecová, 
Ostrov, S. K. Neumanna 1003
2. místo ‑ pan Lubomír Dubový, 
Ostrov, Odborů 579
3. místo ‑ paní Petra Kubíková, 
Ostrov, Lidická 1352

Výhercům soutěže byly ceny slavnostně 

předány před úvodním koncertem 6. roč‑
níku mezinárodního hudebního festivalu 
J. C. F. Fischera v Ostrově dne 12. 6. 2020.

Vedení města děkuje všem účastní‑
kům za zaslané příspěvky a  současně 
generálnímu partnerovi soutěže, firmě 
KAUFLAND ČR,  v.  o.  s., za hodnotné 
ceny. Fotografie z  předávání a  oceně‑
ných oken najdete na www.ostrov.cz.

MěÚ Ostrov

Vítězkou se stala Aneta Holecová Dalším z oceněných byl Lubomír Dubový. Foto (2x): Tereza Fialová
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AKTUALITY

SVĚTLEM K PREVENCI
Za pilíř preventivní práce v naší or‑

ganizaci Světlo Kadaň, z. s., považuje‑
me certifikovaný program všeobecné 
primární prevence Ministerstva škol‑
ství, mládeže a tělovýchovy s názvem 
Světlem k  prevenci. Nabízíme jej již 
od roku 2008. Základem jsou  třího‑
dinové tematické bloky vedené kva‑
lifikovanými lektory. Nezabýváme se 
pouze drogovou problematikou, ale 
také dalšími typy rizikového chová‑
ní, jako jsou např.  šikana (zdůrazňu‑
jeme význam vztahů), poruchy pří‑
jmu potravy (hovoříme o  zdravém 
životním stylu), sebepoškozování 
(věnujeme se psychohygieně a  poro‑
zumění vlastním emocím) atd. Naším 
cílem je pozitivně působit na postoje 

dětí a mladistvých, tak aby se do bu‑
doucna vyhnuli rizikovému chování 
a dokázali si sami odpovědět na nej‑
různější otázky, které období dospí‑
vání provázejí. Své působení proto 
zaměřujeme na rozvíjení dovedností 
potřebných pro život, tj.  oblast ko‑
munikace, řešení konfliktů, zvládání 
náročných životních situací, posilová‑
ní sebevědomí, zodpovědnosti za své 
jednání a podobně.

Námi nabízené aktivity jsou určeny 
žákům ZŠ a  studentům gymnázií, SŠ 
a  SOU, jejich rodičům, pedagogům, 
dalším pracovníkům působícím v ob‑
lasti primární prevence rizikového 
chování, potažmo široké veřejnos‑
ti. Patří mezi ně interaktivní besedy, 

workshopy, adaptační pobyty, team‑
buildingové aktivity, exkurze v zaříze‑
ních, jako je K‑centrum nebo nízko‑
prahové zařízení pro děti a  mládež, 
peer programy, či jakékoli jiné aktivity 
šité na míru konkrétnímu klientovi 
(i firmě).

Kontakty:
Světlo Kadaň, z. s.,
Mgr. Jana Tussetschlägerová
E‑mail: vedouci.prevence.svetlozs@seznam.cz 
Telefon: +420 725 961 795
www.svetlokadanzs.cz/primarni‑prevence

Mgr. Jana Tussetschlägerová,
vedoucí prevence Světlo Kadaň, z. s.

OBČAN ROKU ANEB „NÁVRAT RODÁKA“
V pátek 12. 6. 2020 převzal ocenění 

„Občan města Ostrova za rok 2019“ 
pan Tomáš Lesser. Ačkoliv od ukon‑
čení základní školy (3. ZDŠ, dnes ZŠ 
Májová) v Ostrově prakticky nebydlí, 
s  městem je spjat neustále prostřed‑
nictvím širší rodiny, kamarádů a přá‑
tel. Jeho cesta k ocenění byla zdánlivě 
jednoduchá. Začala na střední UMP‑
RUM sklářské v  Kamenickém Šeno‑
vě, kam se dostal díky svému kres‑
lířskému talentu. Druhý krok učinil 
získáním zaměstnání rytce v proslulé 
sklárně Moser a tím třetím bylo získá‑
ní Řádu za umění a literaturu od fran‑
couzského ministra kultury. Cesta na 
první pohled jednoduchá trvala čtvrt 
století a  byla o  pomalém získávání 
praktických dovedností, respektu, 
nudné rutiny a tvrdé dřině s mnohdy 
mnohakilogramovými kusy skla v ru‑
kou po mnoho hodin vyžadujících 
přesnost v  řádech milimetru. Pře‑
devším nedostatek vytrvalosti dnes 
jeho mnohé mladší ambiciózní kolegy 
zastaví v dalším postupu uměleckém 
i profesním a během dvou, tří let nijak 
zvlášť honorované práce svůj mnoh‑
dy i přirozený, talent zahodí a připraví 
se tak například o  možnost cestovat 
do vzdálených míst naší planety re‑
prezentovat české sklářství, Moser, 
Karlovy Vary, Ostrov. V  Tomášovi se 
spojil talent, píle i  vytrvalost, pročež 
své umění předvádí nejen v Asii něko‑
likrát ročně, byl jmenován francouz‑
ským rytířem umění a  některá jeho 

díla se prodávají za miliony korun. 
Máme to štěstí, že díky jeho skrom‑
nosti je i přes své úspěchy hrdým ro‑
dákem města Ostrov, který okamžitě 
přivítal mou nabídku zorganizovat 
narychlo víkendovou výstavu v T‑Klu‑
bu Domu kultury Ostrov. Na ní měli 
občané města možnost se seznámit 
s  jeho příběhem, uměním, vyzkoušet 
si práci na ryteckém stroji a  přede‑
vším si s Tomášem osobně popovídat 
tak jako pan starosta a  mnozí další. 
O prezentaci sklářského umění naše‑
ho rodáka projevili zájem správci dal‑
ších výstavních prostor našeho měs‑
ta a  proto věřím, že se náš úspěšný 

rodák bude i  touto formou „vracet“ 
do Ostrova opakovaně. Nejen s  pa‑
nem starostou jsem na výstavě pro‑
bral další možnosti ohledně lepšího 
fungování „Téčka“, a  tak podobných 
akcí pořádaných občany města bude 
zde snad přibývat. Děkuji především 
své ženě Pavlíně a  panu Písačkovi, 
kteří Tomáše nominovali na ocenění, 
a dále všem, kteří umožnili uskutečnit 
zážitkovou minivýstavu během pěti 
dní. Jsou to zaměstnanci Domu kul‑
tury Ostrov, firmy Moser, firma Cho‑
colate KORUNA PRALINES, s.r.o., foto 
Arnošt Mrázek a má rodina.

Miloslav Liška

mailto:vedouci.prevence.svetlozs@seznam.cz
https://www.svetlokadanzs.cz/primarni-prevence/
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PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

UDÁLOSTI NA ZŠ KRUŠNOHORSKÁ
V červnu díky příznivému vývoji epi‑

demiologické situace proběhla další 
vlna rozvolňování a naše základní škola 
speciální, která je podle § 16/9 školského 
zákona pro žáky s tělesným postižením, 
mentálním postižením, souběžným po‑
stižením více vadami a autismem, mohla 
od 1. 6. 2020 umožnit osobní přítomnost 
žáků 1. stupně a od 8. 6. 2020 umožnila 
na škole přítomnost žáků všech ročníků 
2. stupně. Tato možnost byla nabídnuta 
všem a  výuka ve všech třídách začala 
znovu. Návrat dětí do školy byl důležitý 
nejen kvůli vyučování, ale i opětovnému 
nastolení denního režimu, který našim 
dětem zcela jistě chyběl. Ne všichni vyu‑
žili tuto možnost návratu do školy a na‑
dále pokračovali v distanční výuce, která 
se dobře osvědčila. I přes malý počet dětí 
proběhl 1. 6. 2020 dětský den. Děti plni‑
ly disciplíny jak v  budově školy, tak na 
školní zahradě. Vydařilo se počasí a děti 
si na závěr krásného dopoledne k obě‑
du opekly buřty. Touto cestou bychom 
chtěli poděkovat všem našim žákům 
a  rodičům za zvládnutí tak obtížné si‑
tuace, do které jsme se kvůli koronaviru 
dostali. Naše škola nebude odpočívat ani 
v  průběhu letních prázdnin. Zřizovatel 
Karlovarský kraj, poskytl finanční dotaci 
formou investiční akce na další rekon‑
strukci. Vybuduje se hydroizolace a nové 
odpadní stoky včetně nových sociálních 

zařízení v  levém křídle budovy. Všem 
přejeme krásné letní prázdniny. Budeme 
se na vás těšit opět v září a doufáme, že 
už v plném provozu školy.

Faten Fakach,
ZŠ Krušnohorská

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI UČITEL/KA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Bc. Jolana Nečová (ředitelka MŠ) vy‑

hlašuje výběrové řízení na pozici učitel/
ka v Mateřské škole Ostrov, Halasova 
765, příspěvková organizace.
Nástup: 24. 8. 2020
Pracovní poměr na dobu určitou – 
zástup za MD/RD
Místo výkonu práce: Mateřská ško‑
la Ostrov, Halasova 765, příspěvková 
organizace
Pracovní úvazek: 0,9
Pracovní zařazení: dle platného 
platového tarifu (podle nejvyššího 
dosaženého vzdělání a délky započi‑
tatelné praxe)
Požadované vzdělání: odborná 

kvalifikace učitele mateřské školy dle 
§ 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedago‑
gických pracovnících a o změně někte‑
rých zákonů (ukončené střední, vyšší 
odborné nebo vysokoškolské vzdělání 
v oboru předškolní pedagogika)
Dále požadujeme:
• kladný přístup k dětem
• schopnost pracovat v týmu
• zdravotní průkaz
• strukturovaný životopis
• kopie dokladu o nejvyšším dosaže‑

ném vzdělání
• trestní bezúhonnost
• zdravotní způsobilost
Náplň práce: Výchovně‑vzdělávací 

činnost směřující k  získávání vě‑
domostí, dovedností a návyků dětí 
v  mateřské škole podle vzdělávacího 
programu.  Osobní příprava na vý‑
chovně‑vzdělávací činnost. Aplikace 
výchovných metod včetně individuál‑
ní práce s  dětmi se speciálními vzdě‑
lávacími potřebami. Komunikace s ro‑
diči. Sledování, kontrola a hodnocení 
výsledků vzdělávacího programu.

Uvedené podklady zasílejte na 
adresu:  MŠ Halasova Ostrov, Ha‑
lasova 765, 363 01 Ostrov  nebo na 
e‑mail: mshalasova@seznam.cz.

Bc. Jolana Nečová, 
ředitelka MŠ Halasova

Den děti, si návštěvníci užívali.
Foto: Archiv ZŠ Krušnohorská

ZÁVĚR ŠKOLNÍHO 
ROKU NA ZŠ MÁJOVÁ

Letošní školní rok zůstane v  našich 
vzpomínkách navždy rokem mimořád‑
ným. Postavil před nás zkoušku, se kterou 
jsme nepočítali, a  nemohli se tak na ni 
předem připravit. Náhlý přechod ze škol‑
ních lavic do obývacích pokojů a  jiných 
místností bytu s sebou zpočátku přinášel 
chaos, nervozitu i spoustu otázek, na kte‑
ré jsme si většinou nedokázali odpovědět.

Nastalo období hledání, objevování 
a následného zatracování. Nebylo to jed‑
noduché pro nikoho z nás učitelů, dětí, ani 
vás rodičů. Dovednosti v oblasti digitální 
gramotnosti všech zúčastněných v krátké 
době nebývale vzrostly. Mnozí z nás ani 
netušili, jaké schopnosti v  sobě skrývají. 
Přestože to někdy trochu „dřelo”, nakonec 
jsme to společnými silami dokázali.

Chtěli bychom touto cestou velmi podě‑
kovat především těm rodičům a rodinným 
příslušníkům, kteří zapojili veškeré své síly 
a schopnosti a pomohli dětem i nám pře‑
konat toto nelehké období. Děkujeme za 
vaši spolupráci, vstřícnost, ochotu, trpěli‑
vost, zpětnou vazbu a čas, který věnujete se 
svými dětmi učení. Před námi jsou prázd‑
niny. Užijme si je ve zdraví, načerpejme 
nové síly a v září už se jistě všichni těšíme na 
naši „starou” dobrou školu.

Mgr. Hana Markvartová,
ZŠ Májová

PODĚKOVÁNÍ ZŠ MÁJOVÁ
Vedení školy děkuje všem svým kolegům i kolegyním za zvládnutí mimořádné situace, která způsobila množství nečekaných a nelehkých událostí 
a nutnost jejich řešení. Často zasáhla jejich profese i do osobních a rodinných záležitostí, neboť čas pro žáky nebyl často nijak omezen a většina 
kolegů se věnovala svým žákům i během celého dne, kdy průběžně odpovídala mnohokrát na dotazy.
Přejeme všem příjemnou dovolenou a načerpání nových sil do dalšího školního roku, který snad bude klidnější, bez zdravotních komplikací 
a omezení. Vedení ZŠ Májová

mailto:mshalasova@seznam.cz
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VOLNÝ ČAS

SPORTOVIŠTĚ V ČERVENCI

KOUPALIŠTĚ OSTROV
Hlavní třída 1221, Ostrov
Provozní doba
Po ‑ Ne 9.00 – 20.00
Vstupné: Kompletní ceník na webu
koupalisteostrov.cz, nebo na str. 4

SPORTOVIŠTĚ MDDM OSTROV
Školní 231, Ostrov
www.mddmostrov.cz/hriste‑herny
Provozní doba
Po – Pá 8.00 ‑ 20.00
So – Ne 10.00 ‑ 20.00
Kompletní ceník na webu MDDM

ATLETICKÝ STADION
Masarykova 1289, Ostrov
www.icostrov.cz/atleticky‑stadion
Provozní doba
Po – Pá 8.00 ‑ 16.30
So, Ne a St. svátky 12.00 ‑ 20.00
Vstup: běžecká dráha 20 Kč/hod.
Kompletní ceník na webu IC

SPORTPARK U NEMOCNICE
U Nemocnice 1161, Ostrov
www.sportparkostrov.cz
Provozní doba
V závislosti na počasí denně
8.00 ‑ 18.30
Vstup volný

TENISOVÉ KURTY TJ OSTROV
www.tjostrov.cz/tenis
Provozní doba
denně 15.00‑19.00
Rezervace kurtů
na tel. 702 900 646
Vstup: dvouhra 100 Kč/hod.
čtyřhra 150 Kč/1,5 hod.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
V OSTROVSKÉM MACÍKU

Při příležitosti zařazení záchranné sta‑
nice volně žijících živočichů Ostrovský 
Macík do Národní sítě Záchranných 
stanic ČSOP jsme pro Vás připravili den 
otevřených dveří. Naše svěřence budete 
moci navštívit dne 19. 7. 2020 od 11.00 
do 15.00 na adrese Horní Žďár 50, Os‑
trov. V rámci tohoto dne uvidíte volně 
žijící živočichy přijaté do naší stanice. 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu. Po‑
děkování za tento projekt patří městu 
Ostrov, Karlovarskému kraji a Českému 
svazu ochránců přírody. 

Bc. Matylda Šimková, 
vedoucí záchranné stanice

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Kalendář veřejných turistických akcí 
v červenci 2020

4. 7. 2020 Povodím řeky Nežárky  – 
Jindřichův Hradec (týden)

11. 7. 2020 Krušné hory: Přes vrchovi‑
ště z Abertam do Perninku

12. 7. 2020 Z Lubence přes rozhlednu 
Vochlice a Mlýnce do Vroutku

18. 7. 2020 Z  Března kolem Nechra‑
nické přehrady do Žatce

25. 7. 2020 Podkrušnohoří: Bořeň 
a Hněvín

Všechny uvedené akce jsou volně 
přístupné i  pro nečleny Klubu čes‑
kých turistů. Bližší informace 
na www.kctkvary.cz; fjw@volny.cz; 
603 209 270.

RNDr. František Wohlmuth,
předseda KČT Slovan Karlovy Vary 

KNIHOVNA V ČERVENCI

Vážení čtenáři a návštěvníci, v průběhu 
prázdninových měsíců najede knihovna 
na letní režim, který je každým rokem stej‑
ný. Dojde tedy k rozšíření provozní doby 
oproti té červnové.

Letní provozní doba knihovny:
Pondělí 9.00 – 12.00 13.00 – 18.00
Úterý 9.00 – 12.00
Středa 9.00 – 12.00 13.00 – 18.00
Čtvrtek 9.00 – 12.00 13.00 – 18.00
Pátek 9.00 – 12.00
Sobota ZAVŘENO

Dovolte mi malé připomenutí fondu 
knihovny. Kromě běžného fondu (knihy, 
časopisy, mapy) si  můžete  zapůjčit také 
DVD, CD, LP, zvukové knihy, deskové hry 
a  samozřejmě také hry venkovní. Pokud 
rádi trávíte volný čas v parku či na zahra‑
dě a chtěli byste si tento čas nějak zpestřit, 
pak jsou tyto venkovní hry skvělým pro‑
středkem. Hry si můžete zapůjčit v oddě‑
lení pro mládež.

V  hudebním oddělení naleznete ne‑
jen výše zmíněné filmy, hudební nosiče 

a  náročnější společenské hry pro mlá‑
dež a  dospělé, ale můžete tam filmy 
také v klidu zhlédnout, můžete si zahrát 
hru na Xboxu nebo vyzkoušet stolní 
fotbálek.

Doufejme, že letošní léto bude stejné 
jako to loňské, tedy prosluněné, a budeme 
mít možnost trávit spoustu času u vody. 
Pro tyto případy bude na ostrovském 
koupališti opět v provozu Literární občer‑
stvení, kam si můžete dojít pro nějaké to 
čtení, když se vám nebude chtít nosit si 
knihy z domova. Knihy si můžete zapůjčit, 
případně ponechat, jedinou podmínkou 
je udržování pořádku nejen v knihovničce 
samotné, ale i v jejím okolí.

Pro majitele čteček knih připomí‑
náme možnost zapůjčení elektronic‑
kých knih. V  našem on‑line katalogu 
(katalog.mkostrov.cz) je lze pohodlně 
vyhledat.

Sledujte webové stránky knihovny 
(mkostrov.cz), kde jsou vždy aktuální 
informace. V  případě jakýchkoli dota‑
zů se na nás můžete obrátit na e‑mail 
info@mkostrov.cz nebo telefonicky 
353 434 300, 773 546 490, případně na 
facebookovém profilu @KnihovnaOstrov.

Jana Skůrová,
Městská knihovna Ostrov, p. o.

INFORMACE
PRO ZÁKAZNÍKY 
KABEL OSTROV S.R.O.
Od 1. 7. 2020 je kontaktní místo pro výběr 
poplatků za internet a televizi uzavřeno.
Platby zasílejte:
• bankovním převodem 220  013 882 

/0300 (variabilní symbol se nemění, 
pokud jej neznáte, tak nám zavolejte)

• složenkou na poště, pokud máte zá‑
jem o vzor složenky, tak nás kontak‑
tujte emailem nebo telefonicky.

E‑mail obchod@tv‑ostrov.cz
Telefon 355 335 735
(pracovní dny 7.00 – 17.00)

Novou kancelář Kabel Ostrov  nalez‑
nete v  domu kultury ‑ vchod naproti 
městské policii.

V této kanceláři nelze platit poplatky 
za televizi nebo internet.

red

http://www.kctkvary.cz
mailto:fjw@volny.cz
https://katalog.mkostrov.cz/
mailto:info@mkostrov.cz
mailto:obchod@tv-ostrov.cz
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KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ V OSTROVĚ
DATUM NÁZEV AKCE ČAS A MÍSTO KONÁNÍ POPIS

3. 7. 2020
ŠLIKOVÉ NA OSTROVSKÉM PANSTVÍ 
‑ BOHATSTVÍ A MOC 
‑ VERNISÁŽ VÝSTAVY

od 17.00
Zámek Ostrov

vernisáž jedinečné výstavy 
o rodině Šliků

4. 7. 2020 OTEVŘENÍ DĚTSKÝCH BAZÉNKŮ od 15.00
koupaliště Ostrov

otevření zrekonstruovaných dětských 
bazénků

10. 7. 2020 OSTROVSKÉ TRHY 10.00 – 17.00
Mírové náměstí Ostrov

prodej sazenic, zdravé výživy, sýrů, 
uzenin, domácích zákusků, oděvů, 
koření apod.

11. 7. 2020
ROCKOVÝ KONCERT 
V ZÁMECKÉM PARKU

od 17.00
Zámecký park Ostrov

koncert kapel Krausberry ‑ Hudba 
Praha ‑ Sto zvířat ‑ Bernard Blues

12. 7. 2020
OSTROVSKÝ JARMARK 
RADOSTI 9 

11.00 – 17.00 
Zámecký park Ostrov

rukodělný jarmark 

12. 7. 2020
VEŘEJNÁ ZKOUŠKA 
‑ MULTIŽÁNROVÝ KONCERT

od 13.00
Zámecký park Ostrov

koncert kapel DRC Ostrov, Smorg, 
Studix, We Rock a Liwid

15. 7. 2020 TANEČNÍ KLÁŠTERNÍ PODVEČER
18.30 – 20.30
Klášterní areál ‑
Posvátný okrsek Ostrov

taneční podvečer před kaplí sv. Flori‑
ána s kapelou Fryzúr

22. 7. 2020 OSTROVSKÝ ŠLÁGR od 16.00
Zámecký park Ostrov

koncert oblíbených melodií ‑ vystou‑
pí Duo Kamelie a Jiří Helekal

22. 7. 2020 KARETNÍ PODVEČER 15.00 – 17.00
Městská knihovna Ostrov

herní odpoledne pro dospělé

29. 7. 2020
ZANIKLÁ A ZNOVUOBJEVENÁ 
STARÁ ŘEMESLA

13.00 – 17.00 
Stará radnice Ostrov

prohlídka techniky starých řemesel

31. 7. 2020 POHÁDKOVÝ KABARET
17.00 – 18.00
Klášterní areál ‑
Posvátný okrsek Ostrov

pohádky uvádí chebské divadlo 
Chaplini 

31. 7. 2020
HISTORKY, POVĚSTI A FÁMY 
ZE STARÉHO OSTROVA

od 18.00
Klášterní areál ‑
Posvátný okrsek Ostrov

hraná pohádka v podání chebského 
divadla Chaplini

27. 5. 2020 ‑ 
5. 7. 20 20

MÓDA Z DOBY, 
KDY KREJČÍMU ŘÍKALI MISTR

otevírací doba Staré radnice
Stará radnice Ostrov

výstava představující vývoj dámského 
odívání v první polovině 20. století

1. 7. 2020 ‑  
31. 7. 2020

CÍRKEVNÍ UMĚNÍ
ZÁPADNÍHO KRUŠNOHOŘÍ
A ZNIČENÉ KOSTELY 
NA KARLOVARSKU

otevírací doba kláštera
Ostrov, klášterní kostel 
Zvěstování Panny Marie 

stálá expozice 

9. 7. 2020 ‑ 
30. 8. 2020

RETRO VLNA 
ANEB HRAVĚ I ZDRAVĚ

otevírací doba Staré radnice
Stará radnice Ostrov

herní výstava nabízí přes 100 artiklů 
výrobce Kovozávody Semily

akce vhodná i pro rodiny s dětmi
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co? 

2.7.
 čtvrtek
17.30 hod.

 

100 min. vstupné: 110 Kč dospělí, 90 Kč děti | 

JEŽEK SONIC
režie: Jeff Fowler | USA, Japonsko | animovaný, akční, sci-fi

16.7.
 čtvrtek
20.00 hod.

 

 

1917

BLOODSHOT

režie: Sam Mendes | USA, Velká Británie | drama, válečný 
119 min. | (*15) vstupné: 110 Kč 

režie: Dave Wilson | USA | akční, drama, fantasy, sci-fi
| 110 min. vstupné: 100 Kč 

17.7.
 pátek
17.30 hod.

17.7.
 pátek
20.00 hod.

18.7.

23.7.

sobota

čtvrtek

17.30 hod.

17.30 hod.

 

 

KALIFORNSKÝ SEN

VZHŮRU ZA SNY

režie: Nisha Ganatra | USA | drama, hudební, romantický
| 113 min. vstupné: 120 Kč 

režie: Kim Hagen Jensen | USA | animovaný
81 min. | vstupné: 120 Kč

 

VZHŮRU ZA SNY
režie: Kim Hagen Jensen | USA | animovaný
81 min. | vstupné: 120 Kč

24.7.
 pátek
17.30 hod.

24.7.

25.7.

25.7.

 pátek

 sobota

 sobota

20.00 hod.

20.00 hod.

17.30 hod.

 

MULAN

HAVEL

MULAN

režie: Niki Caro | USA | dobrodružný, drama, rodinný
106 min. | (*15) 

režie: Slávek Horák | Česko | drama, životopisný
| 100 min. vstupné: 130 Kč 

režie: Niki Caro | USA | dobrodružný, drama, rodinný
106 min. | (*15) 

 

 

 

BIG TRIP

BIG TRIP

K2 VLASTNÍ CESTOU

3BOBULE

K2 VLASTNÍ CESTOU

3BOBULE

režie: Billy Frolick, Natalja Nilova | Rusko, USA | animovaný
90 min. | vstupné: 120 Kč dospělí, 100 Kč děti 

režie: Billy Frolick, Natalja Nilova | Rusko, USA | animovaný
90 min. | vstupné: 120 Kč dospělí, 100 Kč děti 

režie: Jana Počtová | Česko | dokumentární
93 min. | vstupné: 120 Kč 

režie: Martin Kopp | Česko | komedie
| 100 min. vstupné: 130 Kč  

režie: Jana Počtová | Česko | dokumentární
93 min. | vstupné: 120 Kč 

režie: Martin Kopp | Česko | komedie
| 100 min. vstupné: 130 Kč  

2.7.
čtvrtek
20.00 hod.

 

 

 

100 min. vstupné: 130 Kč | 

3BOBULE

KALIFORNSKÝ SEN

režie: Martin Kopp | Česko | komedie

režie: Nisha Ganatra | USA | drama, hudební, romantický
| 113 min. vstupné: 120 Kč 

 

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

| 110 min. vstupné: 100 Kč 

30.7.

31.7.

1.8.

30.7.

31.7.

1.8.

čtvrtek

pátek

sobota

čtvrtek

pátek

sobota

17.30 hod.

17.30 hod.

17.30 hod.

20.00 hod.

20.00 hod.

20.00 hod.

18.7.
sobota
20.00 hod.

 
1917
režie: Sam Mendes | USA, Velká Británie | drama, válečný 
119 min. | (*15) vstupné: 110 Kč 

 

 

 

 

 

 

titulky

titulky

titulky

titulky

titulky

titulky

dabing

titulky

3D

2D

kino
kdy? červenec 2020

16.7.
 čtvrtek
17.30 hod.

3. – 11. 7. 2020 TADY VARY ve vašem kině

LETNÍ KINO OSTROV
ČERVENEC A SRPEN 2020 / Letní scéna u MDDM Ostrov

Nabídka filmů na www.dk-ostrov.cz / @letnikinoOstrov

 

www.dk-ostrov.cz

ppřřeeddpprrooddeejj  vvssttuuppeenneekk  vv  IICC  nneebboo  oonnlliinnee  ||  zzmměěnnaa  pprrooggrraammuu  vvyyhhrraazzeennaa

DDůůmm  kkuullttuurryy  OOssttrroovv,,  pp..oo..  ||  MMíírroovvéé  nnáámm..  773333  ||  tteell..  772244  550099  228877

23.7.
čtvrtek
20.00 hod.

 
HAVEL
režie: Slávek Horák | Česko | drama, životopisný

| 100 min. vstupné: 130 Kč 

 

PŘIPRAVUJEME:
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režie: Shannon Murphy | Austrálie | komedie, drama
117 min. 

pátek
20.00 hod.

3.7.  

JALDA,  NOC ODPUŠTĚNÍ  
režie: Massoud Bakhshi | Francie, Německo, Švýcarsko,
Lucembursko, Libanon, Írán | drama | 89 min. 

sobota
17.00 hod.

4.7.  

LUXOR
režie: Zeina Durra | Egypt, Velká Británie
romantický, drama | 85 min. 

sobota
20.00 hod.

4.7.  

MOGUL MAUGLÍ
režie: Bassam Tariq | Velká Británie | drama 
90 min. 

neděle
17.00 hod.

5.7.  

JSME JEDNÉ KRVE
režie: Jeanette Nordahl | Dánsko | krimi, thriller 
88 min.  

neděle
20.00 hod.

5.7.  

ZLOVOLNÉ HISTORKY Z PŘEDMĚSTÍ
režie: Fabio D'lnnocenzo | Itálie, Švýcarsko | drama
98 min. 

úterý
20.00 hod.

7.7.  

KUBRICK O KUBRICKOVI
režie: Gregory Monro | Francie, Polsko  
dokumentární | 72 min.

pondělí
17.00 hod.

6.7.  

EMA
režie: Pablo Larraín | Chile | drama 
107 min.

pondělí
20.00 hod.

6.7.  

PROXIMA
režie: Alice Winocour | Francie, Německo | akční,
drama | 107 min. 

úterý
17.00 hod.

7.7.  

TEPLOUŠ
režie: Oliver Hermanus | Jihoafrická republika 
drama | 104 min.

středa
17.00 hod.

8.7.  

MEKY
režie: Šimon Šafránek | Česko, Slovensko
dokumentární | 80 min. 

středa
20.00 hod.

8.7.  

NA PALUBU!
režie: Guillaume Brac | Francie | komedie 
95 min.

čtvrtek
17.00 hod.

9.7.  

NEŽ  SKONČ Í  LÉTO  

ZUMIRIKI
režie: Oskar Alegria | Španělsko | dokumentární,
drama | 122 min.  

čtvrtek
20.00 hod.

9.7.  

TAJNÝ AGENT
režie: Maite Alberdi | Chile, USA, Německo,
Nizozemsko, Španělsko | dokumentární | 84 min.

pátek
17.00 hod.

10.7.  

BEZ ZVLÁŠTNÍCH ZNAMENÍ
režie: Fernanda Valadez | Mexiko, Španělsko | drama 
97 min.

pátek
20.00 hod.

10.7.  

HONEY BOY
režie: Alma Har'el | USA | drama 
94 min. 

sobota
20.00 hod.

11.7.  

předprodej vstupenek v IC nebo online | změna programu vyhrazena
 Dům kultury Ostrov, p.o. | Mírové nám. 733 | tel. 724 509 287

www.dk-ostrov .cz

CENA VSTUPENKY: 100 Kč
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52. DĚTSKÝ FILMOVÝ A TELEVIZNÍ FESTIVAL  
OTY HOFMANA V OSTROVĚ
Malá ochutnávka, na co se můžete 
těšit v rámci 52. ročníku festivalu.

Termín 10. – 16. 10. 2020. Téma:
„Cestujeme letem světem“

„Pohádkové talk show“
Jednou z cest našeho filmového ces‑

tování bude cesta do světa pohádek, 
připomeneme si celou řadu pohádek 

ve vyprávění a  vzpomínkách Lucie 
Vondráčkové, Zdeňka Trošky, Ivany 
Andrlové a Jana Čenského.
České pohádky aneb povídání o nich s 
Lucií Vondráčkovou a Zdeňkem Troškou

Lucie Vondráčková – herečka a zpě‑
vačka  – byla hostem našeho festivalu 
poprvé v  roce 1993 s  televizním pří‑
během Vikingové z  Bronských vršků 
a získala hned Zlatého dudka za dívčí 
herecký výkon. V její filmografii je pak 
mimo jiné i  spousta pohádek, které 
byly promítány v  soutěžní části naše‑
ho festivalu – např. Šmankote, babičko,  
čaruj, O  víle Arnoštce, Královský slib, 
Malvína nebo film Snowboarďáci. Lu‑
cie jezdila do Ostrova pravidelně, byla 
vždy milým hostem, a proto je příjem‑
né, že po několika letech bude opět 
naším hostem, a to hned se svojí show 
České pohádky aneb povídání o  nich 
s Lucií Vondráčkovou a Zdeňkem Troš‑
kou ‑ show plná povídání s  hostem 
pořadu, s režisérem Zdeňkem Troškou, 
projekcí filmových ukázek a zpíváním 
pohádkových melodií.

Když Princové jsou na draka
V roce 2020 uplyne přesně 40 let od 

premiéry legendární televizní pohádky 
Princové jsou na draka.

Moderátor Aleš Cibulka bude zpoví‑
dat hlavní představitele této pohádky 
IVANU ANDRLOVOU a  JANA ČEN‑
SKÉHO  (pořad vhodný i  pro dětské 
publikum) v zábavném pořadu, plném 
historek z natáčení, perliček ze zákulisí 
a veselých historek, spojených s touto 
legendární pohádkou. Během ní samo‑
zřejmě zazní všechny slavné písně, a to 
v originálním podání: Dělání, Kdyby se 
v  komnatách, Hlupáku, najdu tě, Sta‑
tistika, Není to příjemné pomyšlení, 
Jestli to nebude láska…

Součástí talk show je autogramiáda 
hlavních představitelů a soutěž o ceny, 
tři dobrovolníci budou mít možnost 
zazpívat si píseň Dělání a  publikum 
rozhodne, kdo byl nejlepší! Nebude 
chybět ani hra na jednu z  nejslavněj‑
ších scén této pohádky  – stavění zdi 
a další překvapení.

Magdaléna Zernerová,
Dům kultury Ostrov

Za Alešem Cibulkou dorazí zajímaví hosté. 
Foto: Archiv DK Ostrov

HERNÍ VÝSTAVA „RETRO VLNA ANEB HRAVĚ I ZDRAVĚ“
Stará radnice, 8. 7.–30. 8. 2020

Návštěvníci se mohou od 8. 7. 2020 těšit 
na zahájení expozičně ‑ herní výstavy.

V prostorách Staré radnice se předsta‑
ví největší soukromá sbírka artiklů napříč 
výrobním portfoliem někdejšího výrobce 
„Kovozávody Semily“, datovaná z let 1955 
‑ 1993. Sbírka zahrnuje stavebnice a sklá‑
dačky (Seva, Seko, Alfa, Kombi, Disco aj.), 
plastové mozaiky (Mosaic Color, Mo‑
saic Maxi), společenské a  didaktické hry 
(Ukaž, co víš; Znáš odpověď aj.), magne‑
tické mozaiky (Klobouk dolů, mozaika 
Brouček, Počty a hry s magnety, fema aj.), 
ale také hračky do vody (Akvaball, stříkací 
pistolky, delfín Filip aj.). Mezi další výrobní 
speciality neodmyslitelně patří i upomín‑
kové televizorky s  fotogalerií pohádek 
a známých míst nejen v ČR, ale i Evropě, 
magická tabulka Grafo, Magic ball ‑ po‑
můcka pro zdravé dýchání, nebo zástupci 
výrobního portfolia Monti system nebo 
Monti metal.

Budou k vidění i natahovací hračky, stří‑
lecí pistolky a  katapulty, dětské počítací 
váhy se závažím, plastikový model letadla 

v TOP stavu aj. Kovozávod Semily vyráběl 
také ruční domácí a kuchyňské potřeby, 
mezi něž se řadí např. ruční šicí stroj, ruč‑
ní mlýnky na kávu, kráječ ovoce, zeleniny 
a ořechů, zdobičky na dorty a vykrajovát‑
ka, lis na česnek nebo otvírák na konzervy. 
Nebudou ovšem chybět ani malé mo‑
bilní váhy do 250 g, nástěnné kuchyňské 
váhy, stojaté váhy s mísou nebo kojenecké 
váhy, osobní váhy nebo staré kovové váhy 
a  mincíře. Většina sbírkových artiklů se 
dochovala v původních zachovalých oba‑
lech, ale také v TOP stavu.

Soukromá sbírka pana Petra Šimra byla 
14. 12. 2019 na výstavě v Litomyšli oficiálně 
uznána jako největší sbírka v ČR a zapsána 
do databáze rekordů a kuriozit u agentury 
Dobrý den (Pelhřimov), tehdy s 80 artikly. 
Tento rekord byl ještě v srpnu 2019 překo‑
nán a nyní se pyšní více než 110 různými 
artikly, reprezentujícími značku výrobce 
KZ Semily. Podle neoficiální databáze vý‑
robků tohoto výrobce již ve sbírce chybí 
pouze přívěsný vozík za motocykl Jawa, 
plechová víka na rakve a velké plechové 
boxy na kolečkách.

Součástí výstavy bude i  dětská herna 
s kostičkami SEVA, Mosaic Maxi a Disco. 
Všechny tyto tři typy stavebnic se vy‑
rábí dodnes společností Seva spojuje, 
která spadá pod českého výrobce Beneš 
a Lát, a. s.

Návštěvníci se mohou těšit na pouč‑
ný a  zajímavý kvíz, který bude součástí 
výstavy. Zajisté je na co se těšit, a tak vás 
všechny během prázdninového volna, sr‑
dečně zveme do půvabných prostor Staré 
radnice.

Iva Florianová,
vedoucí klášterního areálu a Staré radnice

Výrobky Kovozávodu Semily měla snad každá 
domácnost. Foto: Archiv Ivy Florianové
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OSTROVSKÝ JARMARK RADOSTI 9 A ¾
Vážení obdivovatelé ruční práce, 

milovníci originálních výrobků a  ne‑
nasytní sběratelé netradičních šper‑
ků, po zrušeném devátém březnovém 
jarmarku přicházíme s jeho náhradou 
ve venkovních prostorech zámecké‑
ho parku v Ostrově. Magický jarmark 
9 a  ¾ Vám opět představí desítky 
zručných a  kreativních lidí z  Ostrova 
i  okolí, kteří rozbalí své stánky pod 
korunami stromů. Přijďte se podívat 
na jednu z  nejpestřejších přehlídek 
handmade výrobků na Karlovarsku, 

která bude díky neomezenému pro‑
storu rozšířena o  řadu výtvarných 
dílen. Tato akce probíhá díky vstříc‑
nosti Letohrádku Ostrov, pobočky 
Galerie umění Karlovy Vary. Přijďte 
se s  námi potěšit krásnými výrobky 
a přehlídkou kreativity, které pro vás 
budou připraveny v neděli 12. 7. 2020 
od 11.00 do 17.00 v okolí Letohrádku 
v  zámeckém parku Ostrov. Přijďte si 
udělat radost!

Eliška Failová,
produkční DK Ostrov

Užijte si další řemeslný jarmark. Foto: Šimon Fuksa 

tel. 724 509 287

www.dk-ostrov.cz

SVATBA?
OSLAVA?
SHÁNÍTE
PROSTORY?

T-klub  

v  Domě  kultury  Ostrov

je  k  takové  akci  

ideální.. .  

Chci inzerát 

v měsíčníku

Máte novinky, které chcete

ostatním nabídnout? 

Objednejte si u nás inzerci!

 

inzerce@ostrovskymesicnik.cz / tel. 720 410 891

www.ostrovskymesicnik.cz
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F. X. PROCHÁZKA
Malíř František Xaver Procházka (1887–

1950) se narodil na Příbramsku, ale jeho umě‑
lecká dráha je spjata především s Brandýsem 
nad Labem, kde jeho rodina žila od roku 1903. 
Již od útlého věku se u něj projevoval výtvar‑
ný talent. Svůj první obraz olejovými barvami 
namaloval dokonce již v 6 letech. Rodiče však 
chtěli mít doma obchodníka. Na obchodní 
akademii se Procházkovi však příliš nevedlo, 
a  tak z obchodních studií zběhl a vyučil se 
malířem pokojů. Stále však toužil věnovat se 
umění. Díky svému talentu byl v roce 1908 
přijat na pražskou akademii. Již během studií 
získal na školních výstavách řadu ocenění, 
a  tím také stipendia, díky kterým mohl již 
během studia vyrazit načerpat zkušenosti do 
zahraničí. Akademii úspěšně dokončil roku 
1914. Roku 1919 se pak spolu s manželkou 
natrvalo přestěhoval do Prahy, avšak Brandýs 
zcela neopustil a ponechal si zde svůj ateliér.

František Xaver Procházka je znám nejen 
jako krajinář, a to především Polabí, ale také 
jako malíř zvířat. Jeho maleb zvířat si v Praze 
povšiml pozdější první ředitel pražské zoo‑
logické zahrady profesor Jiří Janda. Ten získal 
Procházku pro spolupráci s  ministerstvem 
školství a s Učitelským nakladatelstvím. Pro‑
cházka tak záhy ilustruje Jandův Přírodopis 
pro střední školy a také jeho Velký přírodo‑
pis. Pod vedením Jiřího Jandy bylo v  letech 
1921– 1947 vydáno pro školy 46 vyučovacích 
tabulí, 28 těchto školních obrazů pro prvou‑
ku a vlastivědu vytvořil právě Procházka. Kro‑
mě domácích zvířat se později začal věnovat 
i exotickým zvířatům. Úspěšný malíř byl záhy 
zván do řady zahraničních zoologických 
zahrad. Po vzniku pražské zoo byl autorem 
jejího prvního loga. Procházka se stal průkop‑
níkem přírodovědecké kresby a malby.

Také malíře F. X. Procházku můžeme za‑
řadit do seznamu slavných návštěvníků Os‑
trova. Přestože kronika města o jeho pobytu 
v našem městě nic neuvádí, máme hned tři 
umělecké důkazy o jeho působení v Ostrově. 
Roku 1947 vydal 1. skautský oddíl v Ostrově 
podle námětů malíře Procházky tři pohled‑
nice. První zachycuje dnešní Staré náměstí, 
námětem druhé je dnešní Staroměstská uli‑
ce s klenbou Krušných hor v pozadí. Třetí je 
pak věnována Krušným horám. Pohlednice 
v  nákladu 30 000 kusů vytiskla pražská tis‑
kárna V. Neubert a synové. Na tisk pohlednic 
v červnu 1947 dohlížel sám malíř Procházka, 
který o tom referoval vedoucímu skautského 
oddílu Kamilu Růžičkovi: „Právě jdu od Ne‑
ubertů od korektur vašich lístků. Reproduk‑
ce je dokonalá.“ Jen o pár řádek dál malíř na 

lístku píše: „Přijeli bychom koncem července 
nebo srpna…“ Jak je tedy zřejmé, pobýval 
akademický malíř Procházka v Ostrově nejen 
v roce 1946, o čemž svědčí signatura na po‑
hlednicích, ale zřejmě i v roce 1947, kdy se po‑
hlednice tiskly. Výtěžek z prodeje pohlednic 
použili skauti k financování letního tábora na 
Českomoravské vrchovině (tábor se konal od 
9. do 26. 8. 1948). Na závěr vyvstává otázka, 
kam se poděly originály obrazů Ostrova, které 
byly předlohou skautských pohlednic? Bohu‑
žel ani Muzeum v Brandýse nad Labem, které 
disponuje rozsáhlou autorovou sbírkou, ne‑
mělo doposud žádné informace o obrazech 
s motivem Ostrova ani o malířově působení 
v našem městě.

Ing. Josef Macke

Snímek pohlednice Ostrova, jejíž předlohu vytvořil F. X. Procházka. Foto: Archiv Josefa Macke

POHLED DO HISTORIE

V PARKU BUDE TANČIT STO ZVÍŘAT, ZAHRAJÍ KRAUSBERRY 
A PŘIJEDE I HUDBA PRAHA

Velké pódium, ostrý zvuk a hlavně spousty 
dobré muziky. To vše čeká obyvatele Ostrova 
a jeho návštěvníky v sobotu 11. 7. 2020. Do 
zámeckého parku se totiž po roce opět vrátí 
rocková show. V loňském roce tady byli hu‑
dební fanoušci svědky skvělého koncertu 
Michala Prokopa a Vladimíra Mišíka. Letos se 
mohou těšit na legendární Krausberry, Hud‑
bu Praha, Sto zvířat a Bernard blues band.

„Velké koncerty budou v zámeckém parku 
dva. Ten první, červencový, je určen rockovým 
fanouškům, pro které nejsou vyjmenované 
kapely určitě neznámým pojmem. Právě na‑
opak, například Hudba Praha je dlouholetou 
rockovou stálicí,“ říká pořadatel koncertu 
a majitel agentury Vlny Vladimír Suchan.

Areál, ve kterém se bude červencový kon‑
cert konat, se veřejnosti otevře v 16. 00. Jako 
první se na pódiu představí Bernard Blues 
band, a to od 17. 00. Následovat bude skupi‑
na Krausberry, která vody české hudební scé‑
ny brázdí někdy od roku 1984. Na svém kontě 
má nespočet koncertů a šest alb. Po bandu,  
v jehož čele stojí Martin Kraus, se o slovo při‑
hlásí další legenda, kterou je Hudba Praha. 
Této formaci dala základ někdejší Jasná páka, 
která byla založena už v  roce 1981. Jasná 
páka se v roce 1984 přejmenovala na Hud‑
bu Praha, která pod tímto názvem překona‑
la i konec dvacátého století. Nyní prezentuje 
staré známé a lety prověřené pecky, které si 
její fanoušci vždy rádi přijdou poslechnout. 

Posledním vystupujícím bude formace Sto 
zvířat. Někdejší studentská partička si získala 
řadu fanoušků, kteří ji mohou slyšet nejen 
v klubech po celé republice, ale i na větších 
festivalech.

„Ty jsou ale letos většinou zrušené, a proto 
si můžete přijít Sto zvířat, Hudbu Praha nebo 
Krausberry poslechnout do krásného pro‑
středí ostrovského parku,“ dodal Vladimír 
Suchan, který připomněl i  druhý koncert. 
Ten se koná v sobotu 8. 8. 2020 a bude určen 
mladší generaci. V  zámeckém parku totiž 
zahraje Helena Zeťová, Debbi, TH!S s Vojtou 
Kotkem a Support Lesbiens.

red
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FOTOHÁDANKA 
NA MĚSÍC
ČERVENEC

Hádanka nás zavede do nové části 
města. Snad každý ten objekt zná, 
snad každý sem již někdy zavítal. 
Kdo přichází, jistě si povšimne uče‑
né společnosti. Nejen vědec s  mik‑
roskopem, ale spolu s ním další čtyři 
učenci krášlí vstup do budovy, která 
byla předána do užívání na sklonku 
roku 1961. Jistě už víte, o který ob‑
jekt jde?

Řešení hádanky z  červnového 
čísla OM. Budova radnice na Sta‑
rém náměstí.

Ing. Josef Macke
Červencová hádanka. 

Foto: Josef Macke
Řešení fotohádanky z červnového čísla

Foto: Josef Macke

+420 608 446 969
info@bauwin.cz
www.bauwin.cz
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OSTROVŠTÍ ATLETI NA PRAHU NOVÉ SEZÓNY
Slibně probíhající přípravu ostrovských 

atletů (se kterými se nově budete potká‑
vat pod hlavičkou „Atletika Ostrov, z. s.“ 
na letošní letní sezónu v  polovině břez‑
na narušila současná epidemická situa‑
ce s  karanténními opatřeními přijatými 
vládou. Přesto v  improvizovaných pod‑
mínkách pokračovali v  trénincích pod 
vedením svých trenérů, kteří jim připravo‑
vali tréninkové plány, případně se scházeli 
v malých skupinkách v přírodě. Jakmile to 
podmínky dovolily, navrátili jsme se k pří‑
pravě na dráze a v jednotlivých sektorech.

S rozvolněním podmínek jsme se záhy 
vrátili i k závodní činnosti a již 27. 5. 2020 
proběhl 3. ročník Memoriálu M. Kitzber‑
gera, byť ve skromnějších podmínkách 
a  s  účastí závodníků převážně z  našeho 
kraje. Přesto se jednalo o vydařený mítink 
s  hojnou účastí, bohužel poznamenaný 

poruchou časomíry. V hlavním závodě na 
100 m mužů zůstalo vítězství na domá‑
cí půdě zásluhou Omara Ben Othmene 
v  čase 11,6 sec., ve stejné disciplíně žen 
si odnesla prvenství Adéla Králová z SKP 
Union Cheb v  čase 12,7 sec. Celkem se 
představilo 176 závodníků a  závodnic, 
kteří absolvovali 216 startů.

1. 6. 2020 jsme se zapojili do akce „Spolu 
na startu“ pořádané Českým atletickým 
svazem, a uspořádali jsme pro naše svě‑
řence závody v hodu míčkem, pro starší 
kategorie v hodu oštěpem a ve skoku dale‑
kém. Na tento podnik navázalo 3. 6. 2020 
mistrovství Karlovarského kraje v pětibo‑
ji mladšího žactva, které bylo současně 
i 1. kolem dlouhodobé soutěže družstev 
ve stejné kategorii. V  tomto případě již 
časomíra fungovala k  plné spokojenosti, 
průběh byl ale komplikován nepříjemným 

počasím s  hustým deštěm. I  přes tyto 
nepříznivé podmínky všichni závodníci 
a závodnice bojovali s plným nasazením, 
horší byla situace pro rozhodčí, celý závod 
však proběhl ve svižném tempu a po 2,5 
hodinách jsme mohli vyhlásit nejúspěš‑
nější závodníky. V kategorii dívek zvítězila 
s velmi dobrým ziskem 2 500 bodů Eliška 
Janíková z AK Sokolov, v kategorii chlapců 
se na nejvyšší stupínek postavil František 
Trávník z Triatletu K. Vary. V soutěži se ne‑
ztratili ani naši svěřenci – „bramborovou“ 
příčku obsadila Alice Česáková a 6. místo 
vybojovala Nikola Hořtová, v  kategorii 
chlapců si z našich nejlépe vedl na 5. místě 
Sebastian Merhulík, další příčku obsadil 
Jakub Janecký.

Petr Pavelka,
trenér Atletika Ostrov, z. s.

MÁJOVÉ ŠIPKY
Přestože se speciálního turnájku 

„O  putovní pohár starosty města Ost‑
rov“ starosta našeho města nezúčastnil, 
je Májová šipka prostě jedna z  nejob‑
líbenějších a  schází se na ní takřka jen 
domácí ligoví hráči, rodáci anebo ti, co 
mají s  naším městem něco společné‑
ho. Letos se turnaje zúčastnilo 24 šip‑
kových nadšenců. Prohry v turnaji bral 
každý velice sportovně a  s  úsměvem. 
Tentokrát byly pro ty nejlepší hráče 

připraveny uzeniny, lahvinky a spousta 
propagačních předmětů i knížek o na‑
šem krásném městě. Nesmíme opome‑
nout ani krásné poháry po ty nejlepší 
‑ včetně toho putovního. Nikdo ten 
den neodešel s  prázdnou. Každý do‑
stal nějakou tu cenu a to je vždy hlavní 
motto tohoto výjimečného turnaje. Na 
Májové šipce jsou závěrečné hry poka‑
ždé vždy náročnější, a celkový vítěz tak 
musí opravdu projevit své herní kvality. 

Posledních šest hráčů už hrálo na tři 
vítězné legy. Nejlepší ženou v  turnaji 
se stejně jako vloni stala Petra Peterko‑
vá, hrající za domácí Kolečko a  taktéž 
ženský tým Šikovnej Úlet Ostrov. Tou 
druhou se stala Kateřina Ogorková 
a  třetí Kateřina Mlčáková. Na celko‑
vém a společném 7. – 8. místě skončili 
Lukáš Maron a  Pavel Bardoun. Dělené 
páté a šesté místo patřilo nejlepší ženě 
Petře Peterkové a  Mírovi Fialovi. Pro 
čtvrté místo si došel Ondra Rom. Fran‑
tišek Hochmann bral po veliké bitvě 
bronz. Ve finále si to tak rozdali loňský 
vítěz Štěpán Tunkiv a veliký sympaťák, 
kraslický Roman Duna, který jako speci‑
ální host dostal pozvánku na ostrovský 
turnaj. Štěpán Tunkiv, hrající za karlo‑
varský Průšvih, nakonec porazil svého 
soupeře poměrem dvakrát 3:1, a mohl 
tak po roce opět zvednout nad hlavu 
ten „nejcennější“ putovní pohár staros‑
ty města. Předávaly se i poháry a ceny 
za nejvyšší zavření a  bingového krále. 
Cenu za nejvyšší zavření, a to s krásným 
číslem 139, si domů odnesl Ondra Rom. 
Bingový král pro změnu putoval k Petru 
Kováčovi, který sice bydlí v Nejdku, ale 
taktéž hraje za Ostrov. Pivnici Kolečko, 
jejímu skvělému personálu a  hlavně 
všem sponzorům děkujeme za pěkné 
ceny! Kdo z místních šipkařů nedorazil, 
tak mohl opravdu jen litovat! Už teď se 
všichni zúčastnění těší na další ročník.

Jan MrenicaZleva poražený finalista Duna Roman, celkový vítěz Tunkiv Štěpán a třetí Hochmann František. 
Foto: Jan Mrenica
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1 6 : 0 0  D U O  K A M É L I E

ženské pěvecké duo tvořené českými 
zpěvačkami Hanou Buštíkovou 
a Danou Vlkovou

1 7 : 1 5  J I Ř Í  H E L E K A L

český zpěvák / skladatel / hudebník

Vstupné: 50 Kč / Vstupenky pouze v IC nebo on-line
Počet laviček omezen doporučujeme si přinést vlastní sezení.
Upozorňujeme, že z důvodu koronavirové epidemie a dle nařízení vlády nebude možné občerstvení ani využití Toi Toi WC.



Život bez ovoce a zeleniny si už ani neumíme představit. 
I proto si v Kaufl andu dávají záležet na výběru toho nejlepšího, 
co naše země nabízí. Přečtěte si pět důvodů, proč pro ovoce 
a zeleninu vyrazit právě sem. 

1. Spolupráce s lokálními dodavateli
Věděli jste, že více než 30 českých farmářů pěstuje své produkty 
pro zákazníky Kaufl andu?  Své oblíbené produkty od lokálních 
dodavatelů můžete nalézt v prodejně do 48 hodin od sklizně. 
Zkracováním logistických cest tak řetězec navíc snižuje emise 
CO2 . Unikátní je i přístup Kaufl andu ke spolupráci s českými 
dodavateli. S jednotlivými farmáři uzavírá každoročně smlouvy 
s garancí budoucího odběru na další sezónu. Umožňuje jim tak 
lépe naplánovat sázení, sklizeň i skladování. Až příště vyrazíte do 
Kaufl andu, tak neváhejte ochutnat jablka z Českého Brodu, 
rajčata z Mutěnic, Kostelce na Hané, Velkých Němčic, Tvrdonic 
a nově z Kadaně, mrkev z Piletic či kysané zelí z Brniště 
a Nových Bránic. Z úrodného Polabí můžete vyzkoušet brambory 
ze Semic, dýně z Kolínska, čerstvý salát z Přerova nad Labem 
nebo cukety od pana Hanky z Mochova.  

2. Kvalita na prvním místě
Na kvalitu sortimentu si v Kaufl andu dávají záležet. Všechno 
zboží je při příjmu na centrální sklad podrobeno důkladné 
kvalitativní kontrole. Zboží se váží, měří, ochutnává. Nejvyšším 
stupněm kvality jsou  BIO produkty. Většinu z nich najdete  pod  
privátní značkou K-Bio. V současné době Kaufl and nabízí 
v sortimentu více než 30 artiklů v BIO kvalitě v úseku ovoce 
a zeleniny. 

3. Rezidua pesticidů
V oblasti reziduí pesticidů má Kaufl and přísnější normy než EU. 
Akceptuje maximálně 1/3 reziduí pesticidů, které povolují 
evropské normy. Z vlastní iniciativy posílá každý týden 20-30 
produktů na laboratorní rozbor. Zhruba pětkrát ročně tak řetězec 
zkontroluje kvalitu každého produktu v úseku ovoce a zeleniny 
nad rámec běžných kontrol, které dělají pěstitelé či státní orgány. 

4. Úspora 100 tun plastu ročně
Kaufl and se zavázal, že do roku 2025 sníží množství plastového 
odpadu minimálně o 20 %. Na začátku letošního roku přestal 
prodávat jednorázové plastové nádobí či vatové tyčinky 
s plastovým středem. Velké kroky také učinil v úseku  ovoce 
a zeleniny. Jako jediný řetězec v České republice prodává 
celoročně salátovou okurku bez plastového obalu. Významné 
množství plastu  redukuje i u polévkové zeleniny, banánů, 
mandarinek či koriandru a máty. Díky jednotlivým opatřením 
ušetří ročně až 100 tun plastu. 

5. Nakupujte EKO-logicky 
K větší udržitelnosti můžete přispět i vy. Stačí omezit množství 
jednorázových plastových sáčků. V Kaufl andu si proto neváhejte 
pořídit nEKOnečný sáček. Znovupoužitelný sáček je v horní části 
opatřen látkovým štítkem pro nalepení etikety s váhou a cenou 
a dá se prát na 30 stupňů.

proč pro ovoce a zeleninu do Kaufl andu.

5 důvodů,

INZERCE



VÝHERNÍ KŘÍŽOVKA

TAJENKA KŘÍŽOVKY 
O CENY

Vážení čtenáři, 
správné znění tajenky křížovky z mi‑

nulého čísla je KAPLE SV. FLORIÁNA. 
Z  úspěšných luštitelů byl vylosován 
pan Václav Krt, který obdrží dvě vol‑
né vstupenky na vybrané představení 
Domu kultury Ostrov. 

Tajenku křížovky z  tohoto čísla za‑
šlete nejpozději do 7. července na: 
mesicnik@ostrov.cz; případně doručte 
do Infocentra v Domu kultury Ostrov, 
Mírové náměstí 733, v  zalepené obál‑
ce, označené „Ostrovský měsíčník“. 
Vždy uveďte celé své jméno a kontakt 
na vás. Ze správných odpovědí opět 
vylosujeme výherce, který získá vstu‑
penky na některou z  kulturních akcí 
Domu kultury Ostrov. Jméno výherce 
zveřejníme v  Ostrovském měsíčníku. 
Redakce měsíčníku vám děkuje za zá‑
jem o křížovku a přeje příjemné chvíle 
při luštění.

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

Architektonická dominanta nové 
části města byla vybudována v  letech 
1954 – 1955 podle návrhu akademic‑
kého architekta Jaroslava Krauze a ko‑
lektivu vedeného J. Sedláčkem. Stavba 
je vrcholným představitelem klasici‑
zujícího směru tradicionalismu 50. let 
20. století, tzv. sorely. Budova byla slav‑
nostně otevřena 1. května 1955, přesně 
rok po položení základního kamene.

red

Půjčíme Vám
od 5 do 100.000,- Kč

Volejte obchodního zástupce

Mobil: 727 895 461
rpsn od 123,69 %

INZERCE

mailto:mesicnik@ostrov.cz
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