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Nákupy ostrovským seniorům 
zajišťují v době nouzového stavu 

pracovníci Senior expresu.



Na všech našich prodejnách máme
automatizované externí defi brilátory (AED). 

 Vaše zdraví je naše první volba
Více informací naleznete na www.kaufl and.cz/aed

Hokej je naše 
první volba.

Jestli má nějaký sport k ledu blíž 
než hokej, je to právě para hokej.

A pokud našim hráčům něco nechybí, 
je to odvaha a nasazení. 

Proto podporujeme současně s celým českým 
hokejem i náš národní para hokejový tým. 

Zdeněk 
Krupička

Jestli má
než hoke

A pokud
je to odv

Proto po
hokejem 

Zdeněk 
Krupička

INZERCE
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,

rád bych se pozastavil nad stávají-
cím stavem našeho současného živo-
ta. Byl jsem hrdý, jak dobře jsme se 
v  Ostrově a  okolí vypořádali s  první 
vlnou koronavirové krize. Jak jsme do-
držovali nařízení a  jak jsme šili a roz-
váželi roušky, dezinfikovali veřejné 
prostory, zkrátka jak jsme pomáhali 
jeden druhému. Většina z nás jsme si 
z ní vzali dostatečné ponaučení a za-
pracovali jsme ji jako věc, která se 
v  našem životě, bohužel, může obje-
vit.

Je velice těžké hledat viníka toho, 
proč se poměrně rychle nákaza vráti-
la a šíří se s daleko větší silou a většími 
dopady na společnost a na nás všech-
ny. Ale právě nyní se musí každý sám 
za sebe postavit čelem k  požadova-
ným zásadám společenské odpověd-
nosti a co nejlépe dodržovat základní 
zásady předcházení šíření nákazy. Při-
tom jejich dodržování není nic, co by 

náš život nějak dramaticky omezilo.
Hlavní zásadou je nošení ochran-

ných prostředků dýchacích cest pře-
depsaným způsobem a jejich správné 
ošetřování nebo výměna. Jedná se 
o  ochranu každého z  nás, ale sou-
časně o  ochranu osob, se kterými se 
stýkáme. Zkrátka moje rouška chrání 
tebe a tvoje rouška chrání mě. Z toho 
důvodu hovořím o  odpovědnosti 
vůči společnosti, protože nikdo z nás 
v současné chvíli nemůže na 100 pro-
cent prohlásit, že virus nemá. Dodržo-
vání této nejzákladnější zásady proto 
vidím jako naprosto nezbytné. Sou-
časně s tím i dodržování dvoumetro-
vého odstupu od ostatních osob, kdy 
je jednoznačně prokázáno, že přenos 
viru je tak maximálně minimalizován, 
chápu jako zásadu, která nikoho z nás 
neomezí. Poslední zásadou je mytí 
a  dezinfekce rukou a  předmětů, kte-
rých se společně dotýkáme. Už doma 
rodiče nás učili, že pravidelné mytí 

rukou patří k základním hygienickým 
návykům. Proto ani tohle by nemělo 
být nikomu na obtíž. Stačí si pamato-
vat zásadu 3R: Rouška – Rozestupy – 
Ruce.

Rád bych Vás nejen jako starosta, 
ale i jako běžný občan požádal, abyste 
sami zvážili, jak k uvedeným otázkám 
společenské odpovědnosti sami při-
stupujete. Tuto dobu můžeme totiž 
zvládnout jen tehdy, pokud budeme 
táhnout za jeden provaz.

Jan Bureš
starosta města

FESTIVAL OTY HOFMANA PŘEŽIL NOUZOVÝ STAV
Už jsme si od jara 2020 pomalu 
zvykli na to, že v důsledku opatře-
ní souvisejících s COVID-19 přijde 
úsilí věnované přípravě nejrůz-
nějších kulturních akcí nakonec 
vniveč. Takto jsme to letos zažili 
v případě plánovaných Klášterních 
slavností, Dne pro Ostrov, Micha-
elské pouti a v podstatě i s 52. Dět-
ským filmovým a  televizním festi-
valem Oty Hofmana.

Jsme rádi, že alespoň u  festiva-
lu Oty Hofmana se nám podařilo 
v  nouzovém stavu uskutečnit ně-
kolik akcí. Festival jsme netradič-
ně zahájili již v  sobotu divadelním 
představením „Hurvínek na cestě do 
Tramtárie“, a to jen proto, že nebylo 

pondělí, odkdy byla zakázána všech-
na divadelní a  filmová představení. 
Za předepsaných bezpečnostních 
opatření zůstala v  provozu úniková 
hra Robinson Crusoe. Zrušen byl ale 
koncert a celý doprovodný program 
na Mírovém náměstí, který byl letos 
plánován opravdu velkolepě, a  také 
lampionový průvod s  ohňostrojem, 
talkshow a  setkání s  festivalovými 
hosty, GAMING ARÉNA, výtvarné 
dílničky a další akce i pro ty nejmen-
ší návštěvníky a  nakonec i  výstava 
Malý princ na Staré radnici.

Část festivalu se ale díky nadše-
ní a  ochotě k  operativním změnám 
i  přes všechna omezení podařilo 
uskutečnit. Místo GAMING ARÉNY 
v domě kultury nám partner festiva-
lu CZLAN operativně připravil v on-
-line prostředí hru „Festivalová šifra“ 
a  kreativní soutěž „Letem světem 
Minecraftem“. Největší odezvu měla 
bezesporu kybershow „Internet bez-
pečně“, která podle plánu proběhla 
v  divadelním sále domu kultury, ale 
bez diváků. Vlastní show bylo mož-
né sledovat prostřednictvím on-line 
streamu a  mile nás překvapilo, že ji 
po několika dnech vidělo více jak 6 
tisíc diváků. Tolik by se nám do sálu 
ani při deseti reprízách akce nevešlo.

Obávám se, že problém zvaný CO-
VID-19 hned tak rychle nezmizí. Mu-
síme se s ním naučit žít, pracovat, ale 
i bavit se – v  rámci všech možností. 
Změnit se bude muset práce nejen 
v  továrnách nebo na úřadech, ale 
také v  kultuře. To, že se měsíce při-
pravovaná akce nakonec neuskuteč-
ní, ale neznamená, že to dalo výrazně 
méně práce. Když akce neproběhne, 
organizátoři nezažijí pocit uspokoje-
ní a zpětné vazby diváků a návštěvní-
ků, nýbrž pocit frustrace. Proto bych 
chtěl velmi vřele poděkovat všem, 
kdo se podíleli na přípravě letošní-
ho festivalu i ostatních akcí, které se 
nakonec neuskutečnily. Děkuji také 
sponzorům, kteří byli letos mimo-
řádně štědří a  chtěli spolu s  námi 
připravit výjimečný festival. Jejich 
štědrosti si velice vážím a to, co jsme 
obchodním partnerům nedokázali 
oplatit v  rámci letošního festivalu, 
vynahradíme všem v  rámci dalších 
akcí, případně dalšího festivalu.

S přáním pevného zdraví 
a neklesání na mysli!

Marek Poledníček
místostarosta města Ostrova
pro rok 2020 ředitel festivalu
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PSÍ ÚTULEK BETY MÁ NOVÉ, MODERNÍ ZÁZEMÍ
Nové prostory v novostavbě 

udělaly provozovatelům útulku 
velikou radost. Psí útulek se pře-
stěhoval do přízemního objektu 
se sedlovou střechou.

„Objekt je založen na betonových 
pasech ze ztraceného bednění a  se 
železobetonovou deskou na štěr-
kovém polštáři, stěny a  nadokenní 
překlady zděné z  porobetonových 
tvárnic, ztužení železobetonovým 
věncem, zastřešení dřevěné příhra-
dové vazníky kotvené do ŽB věn-
ce. Podhled ze sádrokartonových 
desek zateplený minerální vatou, 
podlahy betonové, nášlapná vrstva 

z  keramické dlažby. Povrchy stěn 
v  prostorách s  kotci, přípravně, so-
ciálním zázemí, kuchyni a ošetřovně 
obloženy keramickým obkladem do 
výšky 2 metrů,“ popsala stavbu Eva 
Holá, investiční referentka Městské-
ho úřadu Ostrov.

Náklady na stavbu nového zázemí 
pro psí útulek vyšly městskou po-
kladnu na necelých tři a půl milionu 
korun.

„Je to určitě dobrá zpráva, že mají 
provozovatelé útulku nové zázemí. 
Dlouho jsme jim to dlužili. Nyní je 
třeba ještě pozvat veřejnost, aby se 
do útulku přišla podívat a  třeba si 

nějakého čtyřnohého kamaráda od-
nesla domů,“ doplnil starosta města 
Jan Bureš. (red)

VNITROBLOK NA 9. ETAPĚ ČEKÁ ROZSÁHLÁ REKONSTRUKCE
Stavební úpravy se budou týkat 

hlavně chodníků, trávníků a  zeleně. 
Při stavbě dojde k rekonstrukci ploch 
ve středové části vnitrobloku na 
9. etapě (Hlavní – Masarykova – Má-
jová  – Palackého) a  výstavbě chod-
níku v  Masarykově ulici mezi Hlavní 
třídou a Májovou ulicí.

„Ta je rozdělena do dvou etap. 
V rámci první etapy, která má být za-
hájena ještě v  roce 2020, dojde k vý-
stavbě nového chodníku v Masaryko-
vě ulici mezi ulicemi Hlavní a Májová. 

Tento chodník je nově veden středem 
stávajícího širokého travnatého pásu 
a  po jeho výstavbě bude chodník 
vedoucí podél domů č.  p. 782–784 
a  774–776 zrušen a  nahrazen trá-
vou a  sadovými úpravami,“ vysvět-
luje Hana Špičková, vedoucí odboru 
městských investic a správy Městské-
ho úřadu Ostrov.

Následovat bude zimní technolo-
gická přestávka a stavba bude pokra-
čovat na jaře roku 2021 rekonstrukcí 
ploch ve středové části vnitrobloku 

na 9. etapě, kde vzniknou i nová par-
kovací stání.

„Z důvodu rekonstrukce bude pro-
vedeno pokácení celkem 15 kusů 
stromů. Projektová dokumentace 
však řeší výsadbu nových stromů ve 
vnitrobloku na 9. etapě v rámci stav-
by, kdy do středové části vnitrobloku 
bude vysázeno 14 kusů javorů baby-
ka jako alej mezi jednotlivá parkovací 
stání. V určité míře zde budou zacho-
vány nebo nově vzniknou i  travnaté 
pásy,“ dodala vedoucí odboru.  (kor)

INFORMACE K ŽÁDOSTEM O DOTACE NA PODPORU SPORTOVNÍCH, 
KULTURNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT PRO ROK 2021

Zastupitelstvo města schválilo usne-
sením č. 155/20 dne 16. září 2020 nová 
Pravidla pro přidělování dotací na 
podporu sportovních, kulturních a zá-
jmových aktivit.

Termín pro podávání žádostí o dota-
ce na podporu sportovních, kulturních 

a zájmových aktivit pro rok 2021 je sta-
noven do 20. 1. 2021.

Nové pokyny a nové formuláře jsou 
k  dispozici na webových stránkách 
města www.ostrov.cz. Žádosti o dota-
ce je třeba doručit osobně do poda-
telny MěÚ Ostrov, poštou na adresu 

MěÚ Ostrov, odbor kancelář starosty 
a vnitřní správy, Jáchymovská 1, 363 01 
Ostrov nebo do datové schránky měs-
ta ID: d5zbgz2.

Šárka Růžičková, 
odbor kancelář starosty a vnitřní správy

Psí útulek Bety dostal konečně nové zázemí. Stavba 
nové budovy vyšla na tři a půl milionu korun.

Děkujeme partnerům a sponzorům 
52. Dětského 	lmového a televizního fes�valu

http://www.ostrov.cz
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NOVÁ PODOBA VELKÉHO BAZÉNU MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ 
VYCHÁZÍ Z MODERNÍCH TRENDŮ SOUČASNOSTI
Ostrovské koupaliště je oblíbeným 
místem letních radovánek a aktivní-
ho odpočinku pro Ostrovské, obyva-
tele regionu i návštěvníky z různých 
koutů republiky. O  jejich spoko-
jenosti svědčí vysoká návštěvnost 
i pozitivní zpětná vazba nejen na so-
ciálních sítích. K  této spokojenosti 
jistě přispěly nově zrekonstruované 
dětské bazénky, které naše koupali-
ště posunuly do 21. století.

„Jak jsme již v minulosti avizovali, in-
tenzivně pracujeme na obnově velkého 
bazénu a  jeho zázemí. Nyní bychom 
vám rádi představili studii rekonstrukce 
velkého bazénu.

Hlavní idea vychází ze současných 
trendů, kdy většina návštěvníků kou-
pališť kromě plavání v  závodních pla-
veckých drahách preferuje i samotnou 
relaxaci ve vodě. Výsledkem proto 
bude zcela nový multifunkční bazén,“ 
říká Marek Poledníček, místostarosta 
Ostrova.

Základ nového bazénu tvoří čtyři 
plavecké dráhy délky 25 m, které jsou 

částečně odděleny od části bazénu ur-
čené právě k  relaxaci a  zábavě. V  rela-
xační plavecké zóně budou umístěna 
podvodní lehátka se vzduchovou ma-
sáží, chrliči a masážními tryskami.

„Zvláštní prostor pak zaujímá sektor 
pro děti a mladistvé, kde budou vybu-
dovány široké skluzavky a  dopadová 
místa pro tobogan. Chybět nebudou 
ani další oblíbené atrakce, jako houpací 
bazén s možností zhoupnutí se na vlast-
ních vlnách, malé plovoucí ostrůvky či 
bazénové šplhací sítě pro děti. V  bez-
prostředním okolí bazénu vznikne do-
statek prostoru pro umístění plážových 
lehátek. Kapacita všech bazénů i při jis-
tém zmenšení plochy velkého bazénu 
bude stále odpovídat platným normám 
pro kapacitu koupaliště 1 500 návštěv-
níků,“ pokračuje místostarosta s tím, že 
současná maximální návštěvnost kou-
paliště je v těch nejlepších dnech 1 000 
osob.

Aby byl návštěvníkům zajištěn vět-
ší komfort při vodních radovánkách, 
hledá vedení města efektivní způsob 

přihřívání vody v bazénu. Důležité je 
ale také hospodaření s  bazénovou, 
takzvanou šedou vodou, proto se 
radní zabývají i  ekologickou myšlen-
kou jejího zachycení a  odchlorování. 
Tak by totiž následně mohla být pou-
žívána například na zalévání městské 
zeleně.

„Tím chceme přispět k šetření vodou 
obecně. Aktuálně probíhají práce také 
na zcela novém zázemí koupaliště, 
kam se přesune i městská sauna. K bu-
doucí nové sauně probíhají v současné 
době činnosti související se zadáním 
projektové dokumentace. Společně 
s odborem městských investic a sprá-
vy a  architektem koncipujeme nejen 
podobu nové budovy, ale zejména roz-
šíření nabídky co do druhů saun i její-
ho funkčního zázemí. Již nyní věříme, 
že v dohledné době vznikne zajímavý 
projekt, který potěší stávající ostrov-
ské saunaře a zároveň bude atraktivní 
alternativou pro milovníky saunová-
ní z  blízkého i  dalekého okolí,“ dodal 
Marek Poledníček. (red)

Vizualizace nové podoby městského koupaliště v Ostrově.

PARKOVIŠTĚ V JÁCHYMOVSKÉ ULICI
V  současné době je na stavbě par-

koviště v Jáchymovské ulici dokončena 
většina stavebních prací včetně zadláž-
dění parkovacích stání. Přesto stavba 
není zcela dokončena, není předána 
objednateli, a tudíž se stále jedná o sta-
veniště, není instalováno příslušné svislé 
i vodorovné dopravní značení a stavba 
také není zkolaudována pro běžný pro-
voz. V době od 3. 11. do 30. 11. dojde 
k úpravám autobusové zastávky u Tesca 

a následně v době od cca 16. 11. budou 
probíhat stavební práce na opravě vo-
zovky v Jáchymovské ulici, kdy dojde 
k  frézování asfaltového povrchu a  po-
kládce nového povrchu vozovky. Před-
pokládáme, že stavba bude uvedena do 
provozu včetně možnosti parkování na 
parkovišti v  posledních dnech měsíce 
listopadu, či na začátku prosince. Po-
kud budou na parkovišti parkovat vo-
zidla před uvedením dokončené stavby 

do provozu, může se majitelům vozidel 
stát, že nebudou mít možnost parkovi-
ště opustit v  průběhu stavebních pra-
cí a  případná způsobená škoda či jiná 
újma jim bude dána k úhradě. Oprava 
vozovky sama o  sobě přinese výrazné 
komplikace v organizaci dopravy, proto 
žádáme, aby nevznikaly další parková-
ním na nedokončené stavbě.

Hana Špičková
odbor městských investic a správy
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JAK PODAT ŽÁDOST NA ZRUŠENÍ ČI OBNOVU MĚSTSKÉHO MOBILIÁŘE 
Vážení občané,

dovolíme si reagovat na Vaše časté 
dotazy týkající se odstraňování dožilé-
ho mobiliáře města Ostrov a jak požá-
dat o nové lavičky či obnovu dožilého 
hřiště či doplnění stávajícího o  nové 
herní prvky.

V roce 2019 jste byli prostřednictvím 
ostrovských médií seznámeni s odstra-
něním 3 dožilých pískovišť (v Nerudo-
vě ulici, Masarykově u  č.  p. 694–699, 
Palackého u  č.  p. 777–780), která již 
neodpovídala ČSN EN 1176–7. Sou-
časně byly odstraněny i  staré a dožilé 
lavičky. O likvidaci některých pískovišť 
a  laviček požádali sami obyvatelé při-
lehlých domů. Současně o tomto byli 
obyvatelé těchto domů informováni 
a  vyzváni ke spolupráci, pokud chtěli 
klidovou zónu obnovit, zda chtěli nové 
lavičky či herní prvky. V Nerudově uli-
ci jsme místo starého hřiště postavili 
nové. Herní prvky jsme vybírali ve spo-
lupráci s  místními obyvateli, hlavně 
s maminkami dětí. Naopak v Palacké-
ho ulici jsme vyhověli vyjádření SVJ, 
kde si lidé přáli nechat pouze trávník. 
Pokud zde byly lavičky, shromažďovali 
se zde lidé, kteří nerespektovali noční 
klid a dělali nepořádek.

Revitalizace herních prvků pokra-
čuje i v  roce 2020. Např. v ulici Kollá-
rova za č. p. 1133, v Horské ulici u č. p. 
851–52, kde bylo na žádost obyvatel 
přilehlého domu instalováno nové 
menší pískoviště. Velmi si vážíme spo-
lupráce občanů města. Je radost vidět, 
že vzhled a užívání našeho města ne-
jsou jeho občanům lhostejné.

Při své velikosti má město Ostrov 
aktuálně 35 dětských hřišť a  6 obno-
vených pískovišť. V případě, že přesto 
občané postrádají dětské hřiště či jiný 
městský mobiliář pod svými okny, do-
volíme si připomenout, jak v  tomto 
případě postupovat.

Je potřeba poslat žádost za celé SVJ 
či shromáždit podpisy se souhlasem 
většiny obyvatel přilehlých domů. 
Není možné stavět dětské hřiště či in-
stalovat jiný mobiliář pouze na žádost 
jednoho občana. Ostatní s tím nemusí 
souhlasit. Vždy je potřeba většinový 
souhlas. Současně s  touto žádostí je 
vhodné přidat informace o  věkové 
struktuře dětí a  případně, které herní 
prvky by na daném místě měly stát. 
Za jednotlivé SVJ jednají s  městem 
předsedové či členové výboru, záleží 
na stanovách daného SVJ. V  domech 

patřících městu je tato činnost větši-
nou na aktivním člověku, který sám 
má zájem na podání žádosti. Ten pak 
žádost sepíše, zajistí podpisy obyvatel 
domu a žádost doručí na MěÚ Ostrov.

Postup při výměně, opravě či od-
stranění městského mobiliáře, jako 
jsou např. lavičky, je snazší než pořízení 
nových herních prvků. To již není tak 
jednoduché. Každá žádost se posuzuje 
individuálně, s  ohledem na množství 
požadovaných herních prvků, jejich 
možné umístění v dané lokalitě. Musí 
být dostatek prostoru pro dodržení 
předepsaných ochranných zón dle 
ČSN EN 1176–7. V místě se nesmí na-
cházet podzemní inženýrské sítě. Také 
se posuzuje, zda již v  dostupné vzdá-
lenosti není provozováno jiné dětské 
hřiště.

Pokud jsou tedy podmínky pro in-
stalaci městského mobiliáře a herních 
prvků příznivé, zadáme tuto činnost 
do plánu prací a  dále postupujeme 
dle aktuálního čerpání finančních pro-
středků schválených na příslušný účet-
ní rok.

Své žádosti, prosím, směrujte na 
MěÚ Ostrov, odbor městských inves-
tic a správy. (red)

STRÁŽNÍCI POMOHLI POŘEZANÉMU MUŽI A OCHRÁNILI 
POSÁDKU RYCHLÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY

Během září a října se na ostrovské 
městské strážníky obraceli lidé s nej-
různějšími prosbami o pomoc. Vedle 
pomoci ale strážníci dohlíželi na ve-
řejný pořádek, čistotu města a  v  je-
jich hledáčku byli i neukáznění řidiči.

„Jednoho z nich zastavili ve vozidle 
vyjíždějícím od skateparku v  Hroz-
nětínské ulici směrem do Kfel. Stráž-
níkům byla podezřelá podivná jízda, 
proto na nic nečekali. Při předkládání 
dokladů začali mít strážníci podezření, 
že je řidič pod vlivem návykové látky, 
a proto na místo přivolali hlídku Poli-
cie ČR. Ta provedla test na přítomnost 
drog, který byl pozitivní na přítomnost 
látky THC,“ říká Ladislav Martínek, ve-
litel Městské policie Ostrov, s  tím, že 
řidič se následně podrobil lékařskému 
vyšetření a je v šetření státní policie.

V  dalším případě se ukázal přínos 
asistentů prevence kriminality, ne-
boť jeden z  asistentů přivolal hlídku 
strážníků k  potyčce v  Krušnohorské 

ulici. „Na místě se nacházel muž, kte-
rý tvrdil, že je sice již na odchodu, 
ale že jej napadla přítelkyně nožem. 
Muž byl zraněn na levé ruce na dlani. 
Hlídka na místě poskytla muži nutné 
lékařské ošetření a poté přivolala PČR 
a záchrannou službu, která si převzala 
muže k  ošetření,“ pokračuje dále ve-
litel s  tím, že záchranná služba hrála 
hlavní roli i v dalším zásahu jeho stráž-
níků.

Zhruba ve dvě hodiny ráno požádal 
operátor záchranné služby o  spolu-
práci při zajištění agresivního pacienta 
s akutní hyperglykémií. Ten byl trans-
portován na interní oddělení NEMOS 
Ostrov.

„Pacient během transportu napadal 
posádku, snažil se vytrhnout si zave-
denou kanylu a fyzicky napadnout zá-
chranářku. Naše hlídka proto musela 
zasáhnout a  muže zpacifikovat. Paci-
ent byl převezen na interní ambulan-
ci, kde byl předán službu konajícímu 

personálu. Po dobu zaléčení byli stráž-
níci přítomni v  ambulanci,“ popisuje 
další zásah Ladislav Martínek a  dopl-
ňuje, že po zaléčení agresivita vymize-
la, neboť byla způsobena zdravotním 
stavem muže, který se dlouhodobě 
léčí s diabetem. (kor)

INZERCE
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PRŮMYSLOVÁ ZÓNA OSTROV SEVER
Vedení města Ostrova oslovilo 

investora průmyslové zóny, firmu 
Panattoni, se žádostí o  informace 
o  stávajícím stavu činností v  rám-
ci příprav výstavby Panattoni Park 
Ostrov North.

Investor provedl rozsáhlou revitali-
zaci jednoho z největších brownfiel-
dů v ČR, kterou odstartovalo v  roce 
2018 bourání komína. Následovala 
několikaměsíční mravenčí práce, při 
níž byla zachráněna z bývalé továrny 
na výrobu trolejbusů řada cenných 
historických technických dokumen-
tů, které firma předala do státních 
archivů. Poté začaly demolice a  sa-
nace, jež v  ČR dosud nemají obdo-
by. Provedenou rekordní recyklaci 
stavebního materiálu ocenilo i Mini-
sterstvo průmyslu a  obchodu, když 
investorovi jako prvnímu develope-
rovi udělilo cenu v  soutěži Přeměna 
odpadů na zdroje.

V  areálu jsou naplánovány dvě 
nezávislé budovy. Velká s  plochou 
cca  100 000 m2 a  menší s  plochou 
cca  20 000 m2. Sanace areálu a  jeho 
povolovací proces trvaly relativně 
dlouhou dobu a  požadavky klien-
tů a  tržní podmínky se během této 
doby změnily. Proto bylo zahájeno 
jednání o  změně limitů územního 
plánu, tak aby investor dokázal vy-
hovět potenciálním uživatelům are-
álu v  požadavcích na výšku budov. 
Bohužel proces změny regulativu 
územního plánu se protahuje a stále 
není na konci.

V  současné době úřad územního 

plánování (MěÚ Ostrov) na základě 
žádosti investora pořizuje Změnu 
č.  3 Územního plánu Ostrov, spo-
čívající ve změně maximální výšky 
větší haly v areálu Panattoni z 12 na 
22,5 m od upraveného terénu. Zahá-
jení pořizování změny ÚP schválilo 
ZM.

V  současné době jsou na areál 
Panattoni vydána všechna  pravo-
mocná stavební povolení na obě 
haly, na dopravní řešení, na úpravu 
stykové křižovatky ve vjezdu do are-
álu  apod. Investor tedy může v  pří-
padě svého zájmu zahájit stavební 
práce neprodleně i bez Změny územ-
ního plánu č. 3. Ve třetím čtvrtletí le-
tošního roku byly dokončeny hrubé 

terénní úpravy na části pozemku pro 
malou halu (Hala B), kde je reálné, 
dle informace od Panattoni, zaháje-
ní stavby haly samotné v první půlce 
roku 2021.

V  případě, že bude investor po 
schválení Změny č. 3 Územního plá-
nu realizovat halu vyšší, než dovolu-
je v  současné době platný regulativ 
územního plánu, přislíbil na jednání 
zastupitelstva města vybudování 
kruhového objezdu v  místě stáva-
jící křižovatky silnice I. tř.  I/25 na 
Jáchymov se silnicí na Vykmanov. 
Investor již představil vedení města 
Ostrov studii řešící tento kruhový 
objezd a  nyní pracuje na přípravě 
projektové dokumentace.  (jj)

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA V MĚSÍCI ZÁŘÍ
• ZM schválilo nová Pravidla pro po-

skytování dotací z rozpočtu města 
Ostrov na podporu sportovních, 
kulturních a zájmových aktivit,

• ZM vzalo na vědomí předložené 
studie „Revitalizace sportovní haly 
Ostrov, Studentská 1300“ ve vari-
antách 2 a 3,

• ZM schválilo poskytnutí bezúroč-
né půjčky ve výši 1 mil. Kč obci Per-
nink na nákup nemovitosti určené 
pro provoz ordinace praktického 
lékaře, s dobou splácení do pěti let,

• RM schválilo poskytnutí indivi-
duální dotace z  rozpočtu města 
na rok 2020 ve výši 45 000,00 Kč 

na úhradu nákladů spojených se 
zavedením el. přípojky a  zabezpe-
čení objektu Rudé věže smrti spol-
ku Konfederace politických vězňů 
České republiky, z. s., se sídlem 
Revoluční 28, Praha 1, PSČ 110 00, 
IČO: 00417581, zastoupenému pa-
nem Ing. Petrem Dubem,

• RM na základě provedeného hod-
nocení podaných nabídek schváli-
la pořadí nabídek dle návrhu ko-
mise a  přidělila veřejnou zakázku 
„Ostrov, Rekonstrukce vnitroblo-
ku na 9. etapě“ dodavateli s  na-
bídkou č.  5.  – EUROVIA CS,  a.  s., 
U Michelského lesa 1581/2, 140 00 

Praha 4, IČO: 45274924, s  nabíd-
kovou cenou 5 255 318,95 Kč bez 
DPH, jako nejvýhodnějšímu pro 
zadavatele,

• RM na základě provedeného po-
souzení a hodnocení podaných na-
bídek schválila pořadí nabídek dle 
návrhu komise a přidělila veřejnou 
zakázku „Ostrov, Oprava chodní-
ku v  ulici U  Koupaliště“ uchazeči 
s nabídkou č. 01 – VIDEST,  s.  r. o., 
Mostecká 377, 360 01 Otovi-
ce, IČ: 27995771, s  nabídkovou 
cenou 789 860,44 Kč bez DPH, 
(955 731,13 Kč včetně DPH), jako 
nejvýhodnějšímu pro zadavatele.

V nové průmyslové zóně mají být postaveny dvě nezávislé haly.
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INTERNETOVÉ PŘIPOJENÍ V OSTROVĚ
Jako technikovi, který se zabývá IT 

technologiemi denně, mi to nikdy ne-
přišlo, ale většina spoluobčanů nás po-
važuje za poloviční Marťany. Byl jsem 
požádán, abych na jednom příkladu 
jednoduše představil dostupné připo-
jení k internetu u nás v obci.

Nejdřív jsem prozkoumal, co (a  od 
koho) je k dispozici. Vybral jsem si tu-
díž nabídku firmy STARNET z Českých 
Budějovic, které k  nám nejsou úplně 
nejblíž, ale protože mi nabídka přišla 
jako nejvýhodnější a  slibovala nejlepší 
poměr výkon – cena. Nejvíce se tak blí-
žila tomu, co si představuji, a navíc jsem 
později zjistil, že technik bude místní.

Na optické síti zde poskytují rych-
losti 300 Mb/s  a  na bezdrátové až 
100 Mb/s. Během mého testování na-
sadili i  novou technologii, která umí 
poskytnout v rodinných domech, kte-
ré nejsou přímo připojeny na optiku, 
také nové rychlosti 300 Mb/s, a to díky 
nové technologii, která se parametric-
ky velmi přibližuje optickým vláknům. 
Obojí jsem proměřil a  odpovídá to 

skutečnosti. Místní konkurence dosa-
huje rychlostí řádově nižších (okolo 
20 Mb/s). Ze široké nabídky tarifů se 
mi nejvíce pozdává tarif 100 Mb/s  za 
250 Kč měsíčně, nicméně nakonec to 
dopadlo ještě výrazně lépe.

Zavolal jsem na infolinku. Byli vstříc-
ní a  poslali ke mně na průzkum své-
ho technika. Shodou okolností přijel 
bývalý spolužák a  probral jsem s  ním 
všechno od a  do zet. Prozradil mi, že 
STARNET zařazuje do svých zdejších 
teamů pouze místní lidi. Přestože jde 
o firmu s větším technickým a finanč-
ním zázemím, v oblasti působí a chová 
se primárně jako firma lokální. Jemu 
i  mně se jeví takové propojení jako 
nejvýhodnější pro koncového zákazní-
ka. Centrála dodává kvalitní a prověře-
nou techniku a zdejší pobočka dokáže 
(i vzhledem k místní znalosti a pracov-
níkům v  teamech) energicky a  svižně 
reagovat na situaci.

Jsou schopni do tří dnů zapojit a na-
instalovat linku ze střechy až k PC.

Co bylo ještě důležité, že jsem se 

dozvěděl o nové technologii, která umí 
300 Mb/s, a nyní je akce, tedy měsíčně 
se ušetří 100 Kč, což dělá 1 200 Kč/rok.

300 Mb/s  rychlost na technolo-
gii, kterou nepoznáte od optiky, stojí 
250 Kč/měs. a to je zdaleka nejvýhod-
nější cena široko daleko. Byl jsem skoro 
šokován, že konečně někdo zase posu-
nul internet o kus dál.

Spolužák mi ještě zdůrazňoval, že 
je důležité mít kvalitní domácí Wi-fi 
router. Zároveň říkal, že ten jejich 
STARNET router je výborný a silný.

Internetová televize
Co mě překvapilo, tak to, že zá-

kladní verze televize je už v měsíčním 
poplatku 250 Kč. Stačí si jen nainsta-
lovat aplikaci do televize nebo použít 
set-top-box. Sledovat ji je možné nejen 
v televizi, ale i na mobilu, tabletu, přes 
počítač.

Když to po sobě teď čtu, vidím, že už 
jsem se sám rozhodl pro připojení od 
STARNETu.

Je chytré vyzkoušet vyzkoušené.

INZERCE

ODPADOVÝ OSKAR PRO OSTROV - 6. ROČNÍK
Arnika uděluje v  6. ročníku Odpado-
vého Oskara městu Ostrov za nejnižší 
produkci směsného komunálního od-
padu v kategorii měst nad 5 000 oby-
vatel v Karlovarském kraji.

Odpadový Oskar je soutěž pro obce, 
jejímž cílem je popularizace obcí, které 
produkují méně než 150 kg směsných 
komunálních odpadů na jednoho 
obyvatele a rok. Obce jsou hodnoceny 

v různých kategoriích. V jedné z nich je 
pořadí obcí stanoveno na základě ab-
solutní hodnoty prokázané produkce 
směsného komunálního odpadu, při-
čemž je vzata v úvahu i velikost obce 
(obce do 1000 obyvatel, obce od 1001 
do 5000 obyvatel, obce nad 5001 oby-
vatel). Toto hodnocení proběhlo i  na 
úrovni krajů.

V  rámci 6. ročníku Odpadového 
Oskara oceňuje Arnika obce s nejnižší 
produkcí směsných odpadů v  jednot-
livých krajích (kategorie 1) a dále nej-
lepší obce s nejnižší produkcí odpadů 
za celou ČR (kategorie 1). Současně 
oceňuje i  obce, které mohou sloužit 

jako příklady dobré praxe (kategorie 
2). Hodnocena jsou data za rok 2019.

Ostrov (asi 17 tisíc obyvatel) je je-
diné město v Karlovarském kraji s po-
čtem obyvatel nad 5000 s  produkcí 
směsných komunálních odpadů pod 
150 kg na 1 obyvatele. Za své výsledky 
je opakovaně oceňováno Odpadovým 
Oskarem.

Město chválí Arnika za přehledné 
zveřejňování výsledků odpadového 
hospodářství ve výročních zprávách.

Zdroj:
https://arnika.org/odpadovy-oskar-2020

https://arnika.org/mesto-ostrov

 2013 2014 2015 2016 2018 2019
 (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob)
papír 17,0 17,3 19,4 19,0 20,9 21,8
plasty 9,9 10,5 12,5 16,4 14,9 17,0
sklo 10,6 10,0 10,9 11,9 11,9 14,3
nápojové kartony 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 0,5
textil 1,2 1,9 1,9 2,5 3,3 3,2
kovy 0,9 0,6 0,6 1,0 2,1 2,2
bio   17,8 8,3 28,0 25,4
směsný odpad 135,4 135,0 132,5 129,5 145,2 148,3
objemný odpad   48,3 57,8 54,7 61,7

Přehled produkce vybraných – viz následující tabulka.

https://arnika.org/odpadovy-oskar-2020
https://arnika.org/mesto-ostrov
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VOLNÝ ČAS

KABEL OSTROV, S. R. O.
Kontaktní místo naleznete v  domu 
kultury – vchod naproti bývalé měst-
ské policii.
Otevírací doba pondělí až pátek 8.00–
15.30
Na kontaktním místě nemůžeme přijí-
mat platby v hotovosti.

Platby za služby je možné posílat
• bankovním převodem (návod k plat-

bě vám sdělíme na naší telefonní 

lince, SMS zprávou nebo e-mailem),
• složenkou na poště (vzor složenky 

vám vytiskneme nebo pošleme na 
e-mail),

• přes SIPO (zašlete nám Vaše SIPO 
číslo na e-mail nebo sdělte osobně).

Informace k platbám Vám sdělíme e-mai-
lem, telefonicky nebo SMS zprávou.
Nový telefon: 355 335 735
Nový e-mail: obchod@kabelostrov.cz

Hlášení závad přijímáme telefonicky 
ve všední dny od 7 do 17 hodin
nebo e-mailem nepřetržitě.

V  listopadu 2020 budou k dispozici 
nové internetové tarify s vyššími rych-
lostmi. Sledujte www.kabelostrov.cz

Vysílání Ostrovského zpravodaje 
na TV kanálu Krušná probíhá denně 
v čase 07.00, 13.00, 17.00, 19.00, 21.00.
 (red)

DO OSTROVA ZAVÍTÁ TOMÁŠ MATONOHA 
SE SVOJÍ KAPELOU INSPEKTOR KLUZÓ

Tomáše Matonohu známe ve větši-
ně jako divadelního, filmového a seri-
álového herce nebo jako moderátora 
televizních pořadů. Původně chtěl 
být ale hudebníkem. Už na střed-
ní škole byl členem několika kapel. 
Pod pseudonymem Jan Sedlář mladší 

skládal při studiu herectví na brněnské 
JAMU. Spolupracoval později také na 
hudbě k  několika filmům, mimo jiné 
např. k  filmu Gympl, kde měl i herec-
kou roli. Po letité spolupráci s klavíris-
tou Zdeňkem Králem založil kapelu 
Spejblín & Hurvín, ale vystoupili pouze 

jednou, a  to pod zkratkou S+H. Ten 
správný hudební vítr nabrali po přijetí 
talentované zpěvačky Venduly Přího-
dové, finalistky 2. řady soutěže Hlas 
Česko Slovenska. Změnili název sku-
piny na Inspektor Kluzó a v roce 2018 
vydali debutové album Dáma a pes.

V  Ostrově by nás měli navštívit ve 
čtvrtek 26.  listopadu. V  T-klubu DK 
Ostrov od 19.30  hodin představí svůj 
program v  duchu komorního hudeb-
ního kabaretu, kde se uplatňuje i Ma-
tonohův komediální talent. V  podání 
kapely Inspektor Kluzó, v čele se zmi-
ňovanou Vendulou Příhodovou, usly-
šíte autorskou hudbu více žánrů, s tex-
ty Tomáše Matonohy, básnířky Petry 
Kovářové a herců Tomáše Novotného 
a Jiřího Jelínka.

Vstupenky na hudební večer si mů-
žete zakoupit v předprodeji v poklad-
ně Infocentra Domu kultury nebo on-
line na www.dk-ostrov.cz.

Zuzana Janecká,
produkce DK Ostrov

HLEDÁME PRAKTICKÉHO LÉKAŘE DO PERNINKU
Chcete zažít kouzlo venkovského lékařství? Společnost Všeobecný lékař s.r.o., české rodinné  
akreditované nestátní zdravotnické zařízení, hledá lékaře do ordinace VPL v lyžařském středisku Pernink. 

Nabízíme: 
•	 služební byt
•	 samostatnou práci
•	 podporu provozního týmu
•	 nadstandardně přístrojově vybavenou ordinaci
•	 možnost konzultace s konziliáři z různých oborů
•	 svobodnou volbu ordinačních hodin
•	 podporu vzdělávání
•	 1-2 dny v týdnu nebo na plný úvazek

Pro více informací kontaktujte:
Mgr. Kateřina Nevanová, Tel: 773 545 225 
E-mail: personalni@vseobecnylekar.cz

www.vseobecnylekar.cz

Mzdová odměna 
při plném úvazku pro 
atestovaného lékaře 

70 000 Kč  
čistého měsíčně

Nástup od
1. 1. 2021

INZERCE

mailto:obchod@kabelostrov.cz
http://www.dk-ostrov.cz
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KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ V OSTROVĚ
DATUM NÁZEV AKCE ČAS A MÍSTO KONÁNÍ POPIS

2.11.2020 Trénink paměti a cizí jazyky 10:00 - 12:00
Městská knihovna Ostrov

Kurz pro seniory 60+ 

2.11.2020 Brainstorming - bouření mozků 16:00 - 17:30
Městská knihovna Ostrov

Kurz pro veřejnost

4.11.2020 Relaxační malování pro dospělé 15:30 - 18:00
Městská knihovna Ostrov

Malování antistresových omalovánek, 
kamenů, tašek...

4.11.2020
PJÉR LA ŠÉZ 
- ARCHETYPY JAKO ČÍSLA

18:30 - 20:00
T-klub Ostrov

Beseda se známým psychoterapeu-
tem a průvodcem při hledání a reali-
zaci osobní svobody... 

5.11.2020 Beseda o přátelství 17:00 - 18:30
Městská knihovna Ostrov

Povídání pro veřejnost

6.11.2020 Unity OM chanting 17:00 - 18:00
Městská knihovna Ostrov

Společný zpěv mantry OM

9.11.2020 Dámský klub 16:00 - 18:00
Městská knihovna Ostrov

Odpoledne pro dámy

9.11.2020 NA PLNÝ COOLE
19:00
Dům kultury Ostrov 
- Divadelní sál

Celovečerní zábavný program Zdeň-
ka Izera...

11.11.2020
Miroslav Paleček 
-„Ježkárny a něco navíc“

18:00 - 19:00
Městská knihovna Ostrov

Koncert známého písničkáře

11.11.2020
Trénink paměti a prevence 
Alzheimerovy nemoci

10:00 - 12:00
Městská knihovna Ostrov

Kurz pro seniory 60+ 

12.11.2020
Děti a angličtina 
- Jak na to, aby začaly mluvit?

17:30 - 19:30
Městská knihovna Ostrov

Přednáška pro veřejnost

13.11.2020
POTICHU V KLÁŠTEŘE - LIWID 
& SMYČCOVÉ KVARTETO KSO

17:00
klášterní kostel Zvěstování 
Panny Marie Ostrov

Akustický koncert... 

14.11.2020 O CHALOUPCE Z PERNÍKU
15:00
Dům kultury Ostrov, 
kinokavárna

Divadelní pohádka pro děti... 

1.10.2020 - 
15.11.2020

PAVEL BOSMAN 
- BŮH MÁ SMYSL PRO HUMOR

klášterní kostel Zvěstování 
Panny Marie Ostrov

Výstava autorských kreseb humor-
ných situací v křesťanském kontextu

16.11.2020
Trénink paměti -senzorická paměť 
a prostorová představivost

10:00 - 12:00
Městská knihovna Ostrov

Kurz pro seniory 60+  

18.11.2020 Toulky Českou Kanadou 17:00 - 18:30
Městská knihovna Ostrov

Cestopisné povídání

19.11.2020 Karetní podvečer 16:00 - 18:00
Městská knihovna Ostrov

Herní odpoledne pro dospělé

20.11.2020 MS PowerPoint - základy 16:00 - 17:30
Městská knihovna Ostrov

Kurz pro veřejnost

21.11.2020 OSTROVSKÝ JARMARK RADOSTI 10 10:00 - 16:00
Dům kultury Ostrov

Velký předvánoční market (z)ručně 
a řemeslně zpracovaných originálních 
výrobků... 

23.11.2020 Večer s bylinkářkou 17:00 - 18:30
Městská knihovna Ostrov

Povídání o bylinkách a jejich účincích

23.11.2020
DOKUD NÁS MILENKY NEROZDĚLÍ 
- Eric Assous

19:30
Dům kultury Ostrov 
- Divadelní sál

Divadelní představení... 

25.11.2020 1. světová válka na Karlovarsku 17:00 - 18:30
Městská knihovna Ostrov

Přednáška pro veřejnost

25.11.2020 Trénink paměti - jména a obličeje 10:00 - 12:00
Městská knihovna Ostrov

Kurz pro seniory 60+ 

25.11.2020
ZANIKLÁ A ZNOVUOBJEVENÁ 
STARÁ ŘEMESLA

13:00 - 17:00 
Stará radnice Ostrov

Ukázka technik starých řemesel... 
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akce vhodná i pro rodiny s dětmi

26.11.2020 Vánoční tvoření 16:00 - 19:00
Městská knihovna Ostrov

Dílna pro veřejnost, lektorka: Milosla-
va Čanigová

26.11.2020
TOMÁŠ MATONOHA 
& INSPEKTOR KLUZÓ

19:30
T-klub Ostrov

Komorní hudební kabaret herce 
Tomáše Matanohy a jeho kapely 
Inspektor Kluzó...

27.11.2020 OSTROVSKÉ TRHY 10:00 - 17:00
Mírové náměstí

28.11.2020 VÁNOČNÍ PUTOVÁNÍ S ANDĚLY
15:00
Dům kultury Ostrov, 
kinokavárna

Loutkoherecké představení pro děti 
i dospělé...

29.11.2020 ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 16:30 - 17:30
Mírové náměstí

Tradiční ostrovská akce letos s ome-
zeným programem...

29.11.2020 BETLÉMY ZNÁMÉ NEZNÁMÉ
17:00
klášterní kostel Zvěstování 
Panny Marie Ostrov

Vernisáž tradiční výstavy v Ostrově, 
tentokrát méně známých betlémů...

29.11.2020 VERNISÁŽ - Krásnoprostor 15:00 - 16:00
Městská knihovna Ostrov

Vernisáž výstavy; Kristýna Nováková

29.11.2020 VÁNOČNÍ INSPIRACE 10:00 - 17:30
Dům kultury Ostrov

Předvánoční inspirace zaměřené 
na dárky a výzdobu...

30.11.2020 Řeč andělů 19:00 - 20:30
Městská knihovna Ostrov

Koncert harfistky Kataríny Ševčíkové

30.11.2020 Trénink paměti - nákupy a běžné věci 10:00 - 12:00
Městská knihovna Ostrov

Kurz pro seniory 60+ 

2.11.2020
- 30.11.2020 Dřevomalby Městská knihovna Ostrov Výstava

7.11.2020 
- 6.12.2020 JIŘÍ LAIN - OHLÉDNUTÍ Stará radnice Ostrov Výstava řezbářského umění... 

30.11.2020 
- 31.12.2020 Krásnoprostor Městská knihovna Ostrov

Výstava obrazů malířky Kristýny 
Novákové

BÍŤAČKY, BÍŤÁCI A MILOVNÍCI DOBRÉ ROCKOVÉ MUZIKY!
Chtěli bychom se vrátit o  několik 

měsíců zpět a  touto cestou poděkovat 
všem za uskutečnění určitě ojedinělé 
akce, která po roce měla svoje druhé po-
kračování, a sice akce s názvem BEATO-
VÉ LETOKRUHY.

Nápad, který se zrodil v hlavě Ostrová-
ka Milana „Vargy“ Švece, se pomalu stává 
součástí letní rockové scény v  Ostrově. 
Letos se Letokruhy uskutečnily v sobotu 
5. září za podpory města Ostrov a řady 
sponzorů, kterým patří veliké díky, a Vy 
máte možnost se na dokument z tohoto 
konání podívat na YouTube.

Veliké díky patří DK Ostrov a  podě-
kovat chceme touto cestou i stánkařům 

a lidem, co se starali o hlad a žízeň všech 
lidí z publika, a  taky mistru zvuku, kte-
rým už podruhé a bez chyby byl Slávek 
Šůcha. Také všem kapelám, které přijaly 
pozvání pořadatelů a na čas se dostavily 
do areálu zámeckého parku.

A závěrem velké díky vám všem, co jste 
dorazili. Již teď se na vás všechny znovu 
těšíme a prozradíme termín příštích BL, 
a to 21. srpna 2021, a také to, že vznikla 
Společnost Beatových Letokruhů a  za-
včasu vás budeme na sociálních sítích 
informovat, o co půjde.

A  bez nadsázky to největší díky by-
chom touto cestou chtěli vyslovit Hon-
zovi Nedvědovi za zdárné „převzetí 

štafety” po bráchovi Petrovi, protože bez 
těchto dvou pánů by se tato akce nikdy 
neuskutečnila a zůstalo by jen u nápadu 
a snu vrátit do Ostrova krásný starý bi-
gboš!

Opravdu na závěr – pokud jsme na ně-
koho zapomněli, budiž nám odpuštěno. 
Taky se touto cestou omlouváme pěvec-
kému sboru Cantica, který nevystoupil 
z důvodů překombinování a neustálého 
měnění režie akce, a ve fofru jsme zapo-
mněli oznámit změnu času vystoupení – 
budiž nám odpuštěno!

Za Společnost Beatových Letokruhů 
Šnelcuk

PODĚKOVÁNÍ
Vážení přátelé a kamarádi!

Dovolte, abychom touto cestou podě-
kovali všem lidem a  lidičkám, kteří se za-
sloužili o zdárný průběh akce Muzikantské 
pozdní odpoledne, kterou jako kapela 4R 
pořádáme již několik let v  měsíci srpnu. 
A  nebylo tomu jinak ani letos v  sobotu 
15. srpna v prostorách hospůdky Atlantis.

Poděkování městu Ostrov, které nám 
na akci přispívá, a můžeme tak zvát kva-
litní kapely, a nejen z regionu. Letos závěr 
večera skvěle odehrála kapela až z  Che-
bu – Crossroad - a ani ostatní kapely ne-
zůstaly pozadu  – DRC, Petr nebo Pavel, 
M. Kučera a spol. a pořádající kapela 4R.

Velké poděkování mistru zvuku 

B. Havelkovi a také majitelům hospůdky 
Atlantis a samozřejmě Vám, vážení diváci, 
kteří jste, jako každý rok, dorazili v  hoj-
ném počtu, a věříme, že jste si to užili! Již 
teď se na Vás těšíme a na další pokračo-
vání zdárně rozjeté akce, vzpomínky na 
odešlé kamarády.

Kapela 4R
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
PROBĚHNE LETOS KOMORNĚ

První adventní neděle je v  Ostrově 
více jak dvacet pět let spojená s  roz-
svícením vánočního stromu na Míro-
vém náměstí. V  podvečer se tu schá-
zí celé rodiny, přátelé, známí. Celé 
náměstí dýchá předvánoční atmosfé-
rou, ze stánků voní svařák, klobásky 
a jiné dobroty, nebeský pošťák s andě-
lem přebírají každoročně dopisy pro 
Ježíška, z  pódia zní první zimní a  vá-
noční písně z promrzlých dětských úst 
Májových sluníček, jejich rodiče hrdě 
přihlíží s  úsměvem ve tváři a  všichni 
nakonec s upřenými pohledy k vánoč-
nímu stromu čekáme na ten kouzelný 
okamžik rozsvícení.

Jak to ale bude letos, kdy nás svazuje 
nejistota nejrůznějších opatření, strach 
o  zdraví vlastní i  našich nejbližších? 
S  největší pravděpodobností nebude 
ještě možné na konci listopadu tako-
vouto hromadnou akci uspořádat. Vá-
noční strom však rozsvítíme, aby nám 
po celou dobu adventu dělal radost, 

vykouzlil úsměv a pocit naděje, že vše 
bude zase tak, jak má být.

Budete-li chtít, přijďte si 29.  listo-
padu udělat procházku na Mírové 
náměstí. Nebude sice žádný kulturní 
program, svařák ani klobásky, trochu 
předvánoční nálady se ale pokusíme 
vytvořit. Od 16.00 do 17.30 zazní z bu-
dovy domu kultury koledy, potkáte 
se tu i  s  nebeským pošťákem, který 
rozhodně nenechá děti na holičkách 
a  převezme od nich dopisy pro Ježíš-
ka. Vánoční strom rozsvítíme v 17 ho-
din po zdravici starosty města. Vše za 
předpokladu, že budeme k sobě ohle-
duplní a dodržíme aktuální hygienická 
opatření.

Tradice a kultura nás spojují. Věříme, 
že se brzy začneme potkávat opět bez 
omezení a v hojném počtu. Do té doby 
přejeme všem klidné podzimní dny, 
pozitivní mysl a hlavně pevné zdraví.

Zuzana Janecká
za Dům kultury Ostrov

Jak to letos bude s tradičním  rozsvícením vánočního stromu, je zatím otázkou.

FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY od 333.900 Kč
- hybridní, třífázové s bateriovým úložištěm 

TEPELNÁ ČERPADLA od 82.900 Kč
- vzduch/voda pro rodinné domy 9 až 22 kW

AKUMULAČNÍ NÁDOBY - pro vytápění a ohřev TUV o velikosti 200 - 5000 litrů

SOLÁRNÍ TERMICKÉ SYSTÉMY - pro ohřev vody pro vytápění a TUV

DOTAČNÍ PROGRAM NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
DOTAČNÍ PROGRAM ÚSPORY ENERGIE (MPO - OPPIK)
REVITAL – own Energy s.r.o., Vítězné náměstí 577/2, Praha 6
+420 774 307 129 | +420 774 643 500 
vesely@revital-energy.cz | www.revital-energy.cz

INZERCE

ROZVOZ KNIH 
ČTENÁŘŮM

Městská knihovna je pro veřejnost 
uzavřena.
• Rozvoz pro seniory bude zajišťovat 

Senior expres. Rozvoz bude probíhat 
denně, maximálně však 10 lidem.

• Rozvoz pro ostatní čtenáře budeme 
zajišťovat 2x týdně, vždy v  pondělí 
a ve čtvrtek od 9 hodin do 12 hodin.

Požadované dokumenty si mů-
žete objednávat telefonicky na 
353 434 300, 773 546 490, e-mailem: 
recepce@mkostrov.cz, případně rezer-
vovat přes on-line katalog knihovny, 
po řádném přihlášení. Telefonické ob-
jednávky budou přijímány v  pracov-
ních dnech od 9 do 14 hodin.

Výpůjční lhůta všech dokumen-
tů je automaticky prodloužena 
do  16.  11.  2020. V  nejnutnějších pří-
padech můžete k vracení dokumentů 
využít bibliobox, ale pokud nemusíte, 
nikam nechoďte, knihy si nechte doma 
a vrátíte je až po skončení nouzového 
stavu.

Těšíme se na brzké shledání!

Město Ostrov 
rozdává dezinfekci 

zástupcům
bytových domů.

Objednat ji lze 
na telefonním čísle: 

354 224 999

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

UPOZORNĚNÍ

mailto:recepce@mkostrov.cz
https://katalog.mkostrov.cz/
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MAŽORETKY OSKARKY V BENEŠOVĚ
Jarní koronavirová opatření zasáh-

la asi každého z  nás. Na nějaký čas 
utichl všechen kulturní a  sportovní 
život, což se promítlo také do vol-
nočasových aktivit ostrovských dětí. 
Jakmile to však bylo možné, vrhly se 
ostrovské mažoretky na pravidelné 
tréninky. Jejich píle byla odměněna 
v září na Národním šampionátu ma-
žoretek NBTA v Benešově, a to hned 
několikrát. V kategorii Sóla – děti – 
výkonnostní třída C - obsadila 3. mís-
to Valentýna Sýkorová. Ta si k němu 
přidala ještě i zlato v kategorii Dua – 
děti, které získala spolu s  Ludmilou 
Vomočilovou. Další zlato do sbírky 
pak přidaly Štěpánka Kyjovská a Vik-
torie Ulíková v kategorii Dua – junior 
- mladší. Celkově 4. místem si postup 
na MČR zajistila Lucie Melicharová, 
která si však kromě postupu z tohoto 
šampionátu přivezla i  zranění v  po-
době zlomené ruky. Čerstvě navos-
kované parkety totiž mažoretkovým 
kozačkám příliš nesvědčí… To si uvě-
domil i  svaz mažoretek a  twirlingu 

NBTA, který Lucince později poslal 
malý dárek jako bolestné. V  situaci, 
kdy čtete tento článek, už se mělo 
konat i  mistrovství ČR, ovšem aktu-
ální situace konání této akce opět 
o  nějaký čas odložila. Nezbývá nám 

než doufat, že se vše zase vrátí do 
starých kolejí a  děvčata si brzy bu-
dou moci zažít atmosféru další velké 
soutěže.

Za fanoušky Oskarek Ostrov
 Simona Hnátová

MÁJOVÁ SLUNÍČKA ROZDÁVAJÍ RADOST UŽ 20 LET
Byl podzim roku 2000 a na základní 

škole Májové v Ostrově začal vznikat 
pěvecký sbor Májová koťata. Děti pil-
ně trénovaly nejen zpěv, ale i  hru na 
flétnu a  první veřejná vystoupení na 
sebe nenechala dlouho čekat.

Jelikož zájem dětí byl veliký 

a  přidávali se další a  další zpěváčci, 
vznikl sbor starších zpěváků pod ná-
zvem Májová sluníčka a  pod tímto 
názvem sboreček vystupuje doposud.

Od té doby se Májová sluníčka 
stala nedílnou součástí všech škol-
ních akcí, ale také těch městských. 

Rozsvěcování vánočního stromu by si 
bez Májových sluníček dokázal před-
stavit už málokdo.

Sbor se zúčastnil mnoha soutěží 
a vystoupení, zazpíval si např. s oper-
ní pěvkyní Pavlínou Senić, se stří-
brnou superstar Eliškou Ruskovou, 
s různými kapelami, podílel se také na 
nahrávání tří CD.

To vše by ale nebylo možné bez 
klavírního doprovodu NAŠÍ paní kla-
víristky Mgr. Evy Jílkové. Přestože pře-
stoupila na Gymnázium Ostrov, stále 
nám zůstala věrná a  každé úterý, za 
každého počasí, spěchá po vyučování 
na ZŠ Májová, aby nás svou hrou na 
klavír doprovodila. Nesmírně si toho 
vážím a doufám, že to s námi ještě pár 
let vydrží.

Bohužel, po 20 letech se chodbami 
školy neline dětský zpěv. Místo oslav 
20. narozenin Májových sluníček jsme 
byli nuceni dát si pauzu.

Věřím ale, že až pomine toto covi-
dové období, znovu se s chutí pustí-
me do práce a  budeme rozdávat li-
dem radost. Protože právě to Májová 
sluníčka dělají.

Vedoucí sboru Jana Svobodová

Zlaté medaile získaly Štěpánka Kyjovská a Viktorie Ulíková v kategorii Dua – junior – mladší.

Soubor Májová sluníčka vznikl už v roce 2000.
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ROZJEZD ŠKOLNÍHO ROKU NA SPŠ OSTROV BYL OSTRÝ, 
NOHU Z PLYNU NEPOUŠTÍME

Za mimořádných okolností je třeba 
zachovat klid, rozvahu a žít, co to dá. 
Nejinak je tomu na SPŠ Ostrov, a pro-
to, pokud to epidemiologická situace 
v zemi dovolí, se na vás budeme těšit 
na tradičním dni otevřených dveří, 
který plánujeme na čtvrtek 3.  prosin-
ce  2020 mezi 12.00–17.00. Jako prů-
vodci vám budou k dispozici studenti 
našich oborů. Všetečné dotazy jsou 
vám připraveni fundovaně zodpově-
dět pedagogové i  mistři odborného 
výcviku. Pokud byste měli zájem o in-
dividuální prohlídku všech pracovišť, 
stačí zavolat na sekretariát školy a do-
mluvit se.

Dnešní příspěvek voní trochu po 
benzínu a  jiskří elektřinou. A  nedivte 
se. Zapojíte-li odborníky z praxe do vý-
uky a oni kromě svých vědomostí a do-
vedností s sebou přivezou i praktickou 
ukázku své práce, tentokrát elektromo-
bil zn. Tesla S85, který vám dovolí de-
tailně prozkoumat a  odzkoušet, není, 
dle slov studentů, co řešit. Obdobné 
nadšení u  nich vzbuzuje i  motivační 

program Qhero, jehož výhod škola vy-
užívá již 3. rokem díky partnerství s fir-
mou Porsche ČR, s.  r. o. A co na něm 
studenty baví? Především možnost 
absolvovat odborné praxe v autorizo-
vané síti značky VW, Audi, Seat či Ško-
da, zájemci mohou využít i nabídek na 
zahraniční stáže či exkurze. Pověstnou 
třešinkou na dortu jsou věcné ceny, 
které lze získat za body nasbírané za 
práci ve škole. O  poslední zážitek se 
podělí student 3.  ročníku oboru Elek-
trotechnika Jáchym Horák, člen týmu 
našich závodníků, autor následujícího 
textu.
Závody vodíkových aut Ostrava 2020

Ve středu 23. září 2020 se v Ostravě 
uskutečnil již šestý ročník finále české-
ho závodu Horizon Hydrogen Grand 
Prix. V  tomto závodě studenti střed-
ních škol soutěží se svými RC modely 
aut poháněnými vodíkem, které si bě-
hem předchozích měsíců sami sestavili. 
Akce se uskutečnila v areálu TROJHALÍ 
KAROLINA v Ostravě a zúčastnilo se jí 
celkem 10 týmů z celé republiky.

Letošní ročník prošel zásadní změ-
nou pravidel. Původně šestihodinový 
vytrvalostní závod byl zkrácen pouze 
na čtyři hodiny. Omezen byl také po-
čet akumulátorů a vodíkového paliva. 
Všechny týmy proto musely správ-
ně rozvrhnout spotřebu energie, aby 
jim vystačila až do konce závodu. To 
se úspěšně podařilo všem týmům, za 
což zaslouží velký obdiv, protože také 
příprava na finále této soutěže byla 
ovlivněna koronavirovou krizí. Celý zá-
vod probíhal za přísných hygienických 
podmínek. Diváci bohužel vpuštěni 
nebyli.

Během závodu se často měnilo po-
řadí, ale v  čele závodu se dlouhou 
dobu držel model pražského týmu 
MOTOL SPEEDERS. Dvě minuty před 
koncem je však potkal technický pro-
blém, a  tak se na první místo dostal 
tým VOLTAGE při VŠB Technické uni-
verzity Ostrava, který zvládl najet 886 
kol, a po napínavém závěru tak mohli 
slavit vítězství. Třetí příčku obsadil tým 
UNIPETROL RACING TEAM ze Střed-
ní školy Educhem.

Finále závodu se vydařilo. Účastníci 
se během přípravy naučili něco nové-
ho a většina z nich odjížděla spokojena 
a plna dojmů. Celá akce byla pořádána 
na podporu budoucnosti ekologic-
kých vozidel.

Náš tým pronásledovala smůla. Těs-
ně před závodem vyhořela autu vodí-
ková jednotka. Závadu se sice podařilo 
opravit, ale tým do závodu nastupoval 
se ztrátou 30 min. a 180 kol na vedou-
cího jezdce, takže konečnou 8. příčku 
i tak považujeme za velký úspěch.

Lenka Bardová, za SPŠ Ostrov

Studenti si v rámci výuky mohli prohlédnout i elektromobil značky Tesla S85.

Tým ostrovských modelářů měl před závody smůlu.

+420 608 446 969
info@bauwin.cz
www.bauwin.cz

okna | dveře | vrata | žaluzie
rolety | sítě proti hmyzu

servis oken a dveří

INZERCE
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ZPRÁVY Z 5. ZŠ
Po jarních zprávách o  koronaviru 

jsme se těšili, že vás v  novém škol-
ním roce budeme opět informovat 
o  školních akcích. V  září to měl být 
například stmelovací pobyt žáků 
6.  ročníků a  zájezd němčinářů do 
Německa a  Rakouska, kde si měli 
prohlédnout Orlí hnízdo a Salzburg. 
Také druháčci a  sedmáci se těšili na 
moštování v  Bečově a  deváťáci zase 
na výstavu Škola 2021, která jim měla 
usnadnit výběr vhodné SŠ. Jaká byla 
nakonec skutečnost? Šesťáci vyjeli na 
svůj pobyt, ze kterého si ale bohužel 
místo tří plánovaných dnů nakonec 
užili jen jeden, protože z něj byli vzá-
pětí hned druhý den odvoláni, jeli-
kož se ve škole objevil první případ 
koronaviru. Potom už šlo vše velmi 
rychle. Následující den zůstala doma 
polovina tříd, jejichž třídní učitelé 
museli do karantény, a druhá polovi-
na se učila už pouze jeden jediný den. 
Veškerá naděje, že by se vše mohlo 
v  dobré obrátit, pohasla v  pondělí, 
kdy došlo k  úplnému zavření ško-
ly na dva týdny. Opět jsme se tedy 
vrátili k online výuce a němčinářům 
bylo v  tu chvíli jasné, že ani druhý 
pokus o  uskutečnění zájezdu nevy-
jde. (Poprvé měli vyjet v červnu.) Ani 
moštování se druháčci se sedmáky 
nedočkali, což nás mrzelo o  to více, 
že ten den bylo nádherné počasí, 
které by této akci rozhodně přálo. 
Naštěstí už máme karanténu za se-
bou, a tak se děti snad opět dočkají 

oblíbených vědomostních soutěží, 
1. stupeň Správného školáka a 2. stu-
peň Souboje titánů, které probíhají 
každý měsíc a těší se velkému zájmu 
ze strany žáků. Téměř celý říjen také 
probíhá soutěž ve sběru kaštanů 
i úspěšný sběr drobných elektrospo-
třebičů v rámci akce EVVO. Přeruše-
ní výuky naštěstí nezastavilo ani vý-
tvarnou soutěž na téma Pohádkové 
postavy. Už nyní se těšíme, až nám 
tyto výtvory ozdobí školní zahradu. 
A  protože i  náš výchovný poradce, 
pan učitel Pícha, se drží pořekadla 
‚Když nemůže Mohamed k  hoře, 

musí hora k  Mohamedovi‘, rozhodl 
se, že se pokusí deváťákům do doby, 
než budou opět možné exkurze do 
různých podniků, zpestřit hodiny 
předmětu výchova k  volbě povolá-
ní přednáškami nejen z  řad pozva-
ných odborníků, ale i  rodičů, kteří 
by žáky seznamovali se svou profesí 
a sdělili jim různé zajímavosti ze své 
praxe. Myslím, že tento projekt bude 
velmi zajímavý a  pro naše deváťáky 
rozhodně i přínosný. Zkrátka – i přes 
momentálně nepříznivou koronavi-
rovou situaci – naše škola JEDE DÁL.

L. Machalová

HODINA LITERATURY V 9. B
V  úterý 6.  10. krátce před 8:00 se 

žáci deváté třídy sešli před Starou 
radnicí v Ostrově, aby si mohli svou 
doporučenou četbu osvěžit ne-
tradiční výstavou nových ilustrací 
Malého prince autorky Elišky Pod-
zimkové. Kromě čtenářských zážit-
ků směli navzdory školnímu řádu 

aktivovat své mobily, a  rozpohybo-
vat tak na displeji obrázky se zná-
mými i  originálně pospojovanými 
motivy. Žáci se pokusili vytvořit 
pořadí ilustrací podle sledu příběhu 
a vysvětlovali, jakou souvislost mají 
s obsahem.

Výstava na Staré radnici nebyla 

jen příjemným zpestřením výuky, 
ale snad i  příslibem přečtení jed-
noho z  pokladů světové literatury 
i těmi nejzavilejšími nečtenáři.

Děkujeme zaměstnankyním DK za 
možnost návštěvy výstavy v  netra-
diční době.

 D. Osičková, učitelka 2. stupně

Žáci se zapojili i do soutěže ve sběru drobných elektrospotřebičů.

… AMICI ZE ZŠ MÁJOVÁ INFORMUJÍ…
18. 9. 2020 se třída 6. A zúčastnila 

výukového programu ve Světě zá-
chranářů v Karlových Varech.

Žáci si zopakovali povinnou vý-
bavu kola i cyklisty, jízdu na kole na 
dopravním hřišti, poskytnutí první 

pomoci a  resuscitaci na figurínách. 
Potom si prakticky vyzkoušeli řešení 
situace při autonehodě.

Nově využili interaktivní simulá-
tor a trenažér. Díky speciálním brý-
lím si vyzkoušeli jízdu pod vlivem 

alkoholu a  drog a  ve cvičném autě 
stav při autonehodě. Vysvětlili si 
pravidla chování na železničním 
přejezdu.

Všem se program líbil a byl příno-
sem. (red)
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MAP II V DOBĚ COVIDU
Mohlo by se zdát, že nepříznivý vý-

voj zdravotní situace v naší zemi zastaví 
chod našeho projektu, není to však zcela 
pravda.

Tak například poslední realizovanou 
akcí bylo „sezení u kulatého stolu“ v rám-
ci implementační aktivity Metodické ve-
dení a  pomoc při řešení a  předcházení 
problémům ve vzdělávání žáka ohrože-
ného školním neúspěchem, spojené se 
setkáním pracovní skupiny pro Rovné 
příležitosti a  pracovní skupiny financo-
vání v  rámci projektu MAP II rozvoje 
vzdělávání v území ORP Ostrov, č. proj. 
CZ.02.  3.  68/0.0/0.0/17_047/0009114. 
I přes nelehké období se sešli pedagogo-
vé a  zástupci spolupracujících subjektů 
a  řešili aktuální témata v  oblasti spolu-
práce OSPOD a ZŠ ORP Ostrov.

Pracovní skupina Rovné příležitosti 
zase řešila možnosti realizace zážitko-
vých divadel, která již měla proběhnout 

na jaře letošního roku, zabývala se již 
druhým odložením akce „Setkání žáků 
rovných příležitostí“ při víceboji v Hroz-
nětíně a také možností komentovaných 
prohlídek na ZŠ Krušnohorská pro jed-
notlivé školy v ORP Ostrov. 

V současné době jsou připravena vy-
stoupení žáků ZUŠ Ostrov, která vznikla 
v  aktivitě „Tvoříme pro sebe i  pro dru-
hé“, v  aktivitě Turistický průvodce jsou 
nadále zpracovávána mapovaná území, 
která budou zapracována do prezenta-
cí a tištěné verze Turistického průvodce 
ORP Ostrov. Aktivní práce probíhá také 
v  aktivitě Podpora čtenářské gramot-
nosti, kdy proběhla první výměna knih, 
a  školy tak získávají první zkušenosti 
s podporou čtenářské gramotnosti žáků 
formou domácího čtení a  zpracování 
zpětné vazby s  pomocí vytvořených 
pracovních listů. V novém školním roce 
se znovu rozjel kroužek 3D tisku na ZŠ 

Masarykova a v přípravě je tento krou-
žek na ZŠ Myslbekova.

Věříme, že toto „zvláštní“ období všich-
ni zvládneme, naučíme se v  něm nové 
věci a  přístupy, a  až omezení pominou, 
rozjedeme vše na plné obrátky. (red)

PODZIM V ZŠ KRUŠNOHORSKÁ
V naší škole stále ještě pokračuje rekon-

strukce budovy, tak jak je v  plánu. Do-
dělává se hydroizolace a sociální zařízení 
v levém křídle budovy školy, což nám sice 
trochu ztížilo začátek nového školního 
roku, ale nic nebránilo tomu, aby větši-
na učitelů v průběhu září a října vyrazila 
se žáky na výlety a  výukové programy. 
Proběhla exkurze v  „Kruhu záchranářů” 
v  Karlových Varech, které se zúčastni-
li žáci osmého a  devátého ročníku paní 
uč. Kvasničkové a Plášilové. Exkurze byla 
zaměřena na mimořádné události - co 
dělat, jak se v takových situacích chovat. 
Na závěr si žáci měli možnost vyzkoušet 
cvičný chemický poplach. V úterý 15. 9. 
zavítala do třídy 8. B a  9. A  preventist-
ka městské policie paní Pöhlmannová. 
Žákům vysvětlila, jakým způsobem se 
účinně chránit proti nákaze koronavirem, 
jak správně používat roušku a proč je její 
použití v době nákazy nezbytné. Na závěr 
besedy předala žákům roušky a upozor-
nila je, že si je v nutném případě mohou 
ve služebně MP zadarmo vyzvednout. 
Třídy 9. B p. uč. Žitné, 8. A p. uč. Kopecké 
a 7. B p. uč. Arnoldové v rámci doplnění 
učiva probraného formou distanční výu-
ky v loňském školním roce vyrazily hned 
na několik míst Karlovarského kraje. A to 
na výlet na Boží Dar - rašeliniště, rozhled-
nu a muzeum, do Jáchymova - muzeum 

Mincovna, Karlových Varů - žáci se se-
známili s legendou o objevení termálních 
pramenů samotným panovníkem Kar-
lem IV., s významnými osobnostmi, které 
navštívily KV, až po dobu sametové revo-
luce v roce 1989, připomněli si významná 
místa, stavby a památky, lázeňské domy, 
Vřídlo, a protože přálo i počasí, vyzkoušeli 
si funkčnost slunečních hodin. Dále žáci 
navštívili přírodovědnou a  historickou 
část expozic Muzea v Karlových Varech, 
nechyběla ani prohlídka karlovarského 
podzemí. V  říjnu díky Karlovarskému 
kraji se žáci vydali zdarma na návštěvu 
interaktivního programu do 6 stříbrných 
vagonů, navštívili 4 kinosály, 8 interaktiv-
ních místností a  zhlédli opravdový pří-
běh cesty drogově závislých. Revolution 
Train je unikátní projekt protidrogové 
prevence. Jedná se o multimediální mo-
bilní vlakovou soupravu, která formou 
interaktivního a  zážitkového vzdělávání 
přináší zcela nové pojetí primární preven-
ce pro vybrané cílové skupiny. Cílem pro-
jektu je prostřednictvím zapojení všech 
lidských smyslů maximálně zapůsobit na 
návštěvníka vlaku a efektivním způsobem 
ovlivnit jeho pohled na legální a nelegální 
drogy. Naši školu už poněkolikáté navštívil 
pan Stránský z Karlových Varů společně 
se svými psy a na školní zahradě proběh-
la pro vybrané děti canisterapie. U dětí je 

tento projekt velmi oblíbený, nejen že se 
dozvědí spoustu zajímavých věcí ohledně 
výcviku psů a jak se ke zvířatům správně 
chovat, ale samy si vyzkoušely, jak pejsci 
při terapii dokážou být lidem nápomoc-
ní. V  rámci projektu Šablony navštívili 
žáci prvního i  druhého stupně Zoopark 
Chomutov, kde měli připravený výukový 
program „Plazi“ a „Od semínka k housce”, 
spojený s komentovanou prohlídkou ce-
lého zooparku i  safari, tento projekt byl 
v rámci školní družiny I. a II. oddělení pod 
vedením paní vychovatelky A. Čermáko-
vé a F. Fakach. Při této příležitosti si spo-
lečně s vybranými dětmi užila svou výhru 
v  soutěži „Hrajeme si s  odpady” i  třída 
p.  uč. Žitné, která prohlídku Zooparku 
Chomutov vyhrála v  loňském školním 
roce. I přesto, že je nyní složitější situace, 
vzhledem ke covid-19, znovu jsme navá-
zali na spolupráci s Ekocentrem a ostrov-
skou knihovnou, za což jsme rádi a těšíme 
se na další spolupráci. Díky paní ředitelce 
MDDM v Ostrově Š. Märzové se v polovi-
ně září vydaly vybrané děti na celodenní 
výlet do pražské ZOO, mnoho z nich bylo 
v  této krásné zoologické zahradě úplně 
poprvé, a  proto bychom jí chtěli touto 
cestou moc poděkovat za krásné zážitky 
našich žáků.

Faten Fakach
ZŠ Ostrov, p. o., Krušnohorská

Ukázka práce dětí
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KELTSKÁ PRINCEZNA VAULÍ 
JE ZPÁTKY NA MELUZÍNĚ

Čtvrtá nejvyšší hora na české stra-
ně Krušných hor, jedna z  nejkrásněj-
ších a  nejdivočejších hor v  Krušných 
horách s  nejkrásnějším východem 
slunce, Meluzína (1097 m), sice po-
malu zarůstá stromy, jako tomu bylo 
v minulosti, takže čím dál méně mů-
žeme pozorovat její krásnou bílou 
barvu, zato se jí dostalo v červnu le-
tošního roku nové dominanty – parta 
nadšenců sem umístila sochu keltské 

princezny Vaulí, dcery bájné Egrérie 
(královny vodní říše – odtud i keltský 
název řeky Ohře). Vaulí sem prý byla 
unesena, Keltové pod úpatím hory 
zapalovali ohně a dým vytvářel prin-
ceznin obraz. Vítr občas rozezvučel 
skálu tak, jako by bylo slyšet kvílení 
nešťastné princezny. Německý název 
hory je Wirbelstein, od slova wirbeln, 
tedy vibrovat.

6. 6. 2020 se parta nadšenců ze ZŠ 
a  MŠ Myslbekova v  deštivém počasí 
nenechala odradit a  vynesla nahoru 
dřevěnou modřínovou sochu veli-
chovského sochaře Pavla Vítka, která 
krásně zapadá do krajiny. Záznam na-
jdete na YouTube, autorem reportá-
že je Zdeněk Kunc. Výsledek můžete 
vidět na fotografii, nebo ještě lépe  – 
můžete sochu obdivovat přímo na 
místě.

Náš spolek  – Občané Krásného 
Lesa sobě (Meluzína se nachází v ka-
tastru naší obce) – se dohodl s touto 
partou nadšenců na spolupráci při 
úklidu tohoto krásného místa. Všech-
ny vás žádáme – chovejte se k němu 
ohleduplně. 19. 9. jsme se zapojili do 
celostátní a celosvětové akce Ukliďme 
Česko a  posbírali jsme v  okolí obce 
cca  500 kg různého odpadu a  ještě 
nám toho hodně zbylo na úklidy další. 
Pojďme společně chránit krásná mís-
ta naší země!

Jana ČernohorskáNa Meluzínu umístila parta nadšenců 
sochu keltské princezny Vaulí.

Občané Krásného Lesa budou uklízet v okolí Meluzíny.
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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. listopadu 2020.

TERMÍN UZÁVĚRKY
Uzávěrka pro příspěvky a inzerci
do prosincového čísla je 15. listopadu.
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

ŠÉFREDAKTOR
Roman Kořinek

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)
Jana Lukášová, Josef Macke

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
Nákupy pro seniory nad 65 let zajišťuje 
v době nouzového stavu Senior expres. 
Objednávky jsou přijímány
na telefonním čísle 725 050 375.

mailto:inzerce@ostrovskymesicnik.cz
http://www.ostrovskymesicnik.cz


18 Ostrovský měsíčník | LISTOPAD 2020

POHLED DO HISTORIE

18

STŘÍPEK Z HISTORIE POSVÁTNÉHO OKRSKU
Před 70 lety se začala psát nová ka-

pitola Posvátného okrsku v  Ostrově. 
Armáda převzala 25. října 1950 do své 
správy klášter, který po 2. světové vál-
ce využívala Katolická charita nejprve 
jako dětský domov a později jako do-
mov pro přestárlé a práce neschopné. 
Svědectví nám o tom dodnes podává 
zápis, který se nachází ve sbírkách Ná-
rodního archivu. Ze zápisu je zřejmé, 
že armáda přebírala pouze budovu 
kláštera. Přilehlý kostel ani ostatní 
kaple nebyly předmětem jednání. Díky 
protokolu se dozvídáme, že v  době 
převzetí měla klášterní budova eter-
nitovou krytinu ve velmi zachovalém 
stavu. Oprava střechy byla dokončena 
v roce 1950.

Všechny místnosti v přízemí objektu 
byly prázdné, bez vnitřního vybavení. 
Fungovalo ústřední topení s radiátory 
ve všech místnostech. Podlahy byly 
dřevěné, zachovalé. Rovněž tak malby, 
dvojitá okna i dveře komise hodnotila 
jako zachovalé. Obdobný stav byl shle-
dán i na chodbách, jen s tím rozdílem, 
že podlahy byly dlážděny šamotovými 
dlaždicemi. V přízemí se nacházela vel-
ká kuchyň se sporákem, zařízením na 
teplou vodu s bojlerem (kapacita 100 
osob) a  nechyběl ani výtah na jídlo 
do I. patra. Kromě velké kuchyně byla 
v  přízemí i  menší kuchyň se dvěma 
volně stojícími sporokrby. V přízemí se 
nacházelo také sociální zařízení. Sedm 
splachovacích záchodů v  jedné míst-
nosti a  jeden samostatný na protější 
straně. Naproti kuchyni byla také umý-
várna se třemi boxy sprch a  prostor 
s odpady a bateriemi pro tři vany. Vany 
chyběly a pryč byl i prádelní kotel.

Do  I. poschodí vedla tři schodiště 
(2  dřevěná a  1 kamenné). Místnosti 
byly opět bez zařízení. Malba zachova-
lá, podlahy dřevěné, ve dvou místnos-
tech parkety. Všude osazeny funkční 

radiátory. Malá kuchyně v  patře byla 
vybavena sporákem se zařízením pro 
teplou vodu, cca 100 l. Kapacita cca 50 
osob. Opět nechybělo sociální zaříze-
ní. Pět splachovací toalet v jedné míst-
nosti a  jedna samostatná na protější 
straně. Umývárna měla čtyři sprchy. 
Vany s  odpadem pod sprchami však 
chyběly. Komise do protokolu také 
uvedla, že podlaha v umývárně nebyla 
provedena do spádu. Dřevěné podlahy 
na chodbách komise vyhodnotila jako 
částečně prošlapané. Místnosti v I. pa-
tře měly dvojitá okna ven a dovnitř se 
otevírající.

Komise dále zhodnotila i stav půdy, 
sklepa a také kotelny. Na půdu se vy-
cházelo po dvou dřevěných schodiš-
tích. Podlaha na půdě byla jen zčásti 
dřevěná, krov zachovalý. Sklep jeden 
cca  100 m2, podlaha částečně krytá 
cementovými dlaždicemi. Sklep byl 
hodnocen jako vlhký. Kotelna měla 
čtyři kotle Höntsch z  roku 1930. To-
pení realizováno teplou vodou. V  ko-
telně chyběl jeden elektrický motor 

s  čerpadlem, nemělo to však vliv na 
ústřední topení. Vedle kotelny byla 
uhelna. Komise dále uvedla, že v prá-
delně v přízemí chybí pračka i kotel.

Klášter měl dvě přípojky elektric-
kého napětí. Elektroměr na světelný 
proud byl osazen, na motorický proud 
však chyběl. Pitnou vodu si klášter za-
jišťoval z  vlastní studny. Komise dále 
uvedla, že v sousedství kláštera je polní 
hospodářství, velká zahrada s ovocný-
mi stromy a  hospodářskou budovou. 
Živý i  mrtvý inventář, kromě nepo-
třebného nářadí, byl odstěhován.

Předáním kláštera vojenské sprá-
vě na dlouhá desetiletí skončila cír-
kevní kapitola našeho Posvátného 
okrsku. Začala se psát nová, tento-
krát pod taktovkou armády. Podaří 
se ještě najít vojáky, kteří v 50. letech 
v  Ostrově sloužili? Máte-li fotografie, 
dokumenty vztahující se k  ostrov-
ské posádce, neváhejte mě, prosím, 
kontaktovat: tel. 774 631 129, e-mail 
jmacke@centrum.cz. Děkuji.

Josef Macke

ANNA MARIA FRANTIŠKA SASKO-LAUENBURSKÁ 
A JEJÍ ROD: MEZI ČECHAMI A EVROPOU
konference v Zákupech

Ostrovská princezna Františka Si-
bylla Augusta Sasko-Lauenburská, 
markraběnka bádenská, je již veřejnos-
ti v  Ostrově známá. Její starší sestra, 
Anna Maria Františka, velkovévodky-
ně toskánská, však zůstává v jejím stí-
nu skrytá. Ostrovská veřejnost ji příliš 
nezná, byť se narodila 13. června 1672 

přímo na zámku v  Ostrově. V  mi-
nulém, říjnovém čísle Ostrovského 
měsíčníku jí věnovala řádky paní 
Mgr.  Zdenka Čepeláková. Princezna 
Anna Maria Františka patřila k  nejvý-
znamnějším šlechtičnám barokní doby 
v Českém království. Její odsunutí z po-
vědomí ostrovské historie způsobilo 
nepochybně převzetí severočeských 

a  středočeských panství v  dědictví 
po otci, vévodovi Juliu Františku Sas-
ko-Lauenburském. Z  Ostrova sice 
odešla, ale na svůj rod a  rodné místo 
nikdy nezapomněla, stejně jako její 
mladší sestra Františka Sibylla Augu-
sta. Sasko-lauenburské erby tak mů-
žeme nalézt na řadě míst, která pat-
řila v  průběhu 17. století k  dominiu 

Klášterní areál na fotografii z 30. let 20. století. Sbírka Josef Macke
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FOTOHÁDANKA NA MĚSÍC LISTOPAD
Od prosté nádražní budovy se pře-

neseme k domu s bohatou štukovou 
výzdobou. Novorenesanční vilu nechal 
postavit pro svoji rodinu spolumajitel 
jedné významné ostrovské firmy. Po 
2. světové válce měl dům různé využití. 
Byla zde nejen služebna Sboru národ-
ní bezpečnosti, ale třeba i školka. Víte, 
kde stojí vila, ve které se dnes pečuje 
o zdraví?

Řešení hádanky z říjnového čísla OM. 
Nádraží v našem městě je stále uvádě-
no jako železniční stanice Ostrov nad 
Ohří. Nádraží bylo postaveno v rámci 
tzv. Buštěhradské dráhy spojující Cho-
mutov s Chebem. Od 8. listopadu 1871 
bylo možné dojet z Ostrova vlakem do 

Března u Chomutova, o měsíc později, 
9. prosince, už se jezdilo i do Karlových 
Varů a celá trať Cheb – Chomutov tím 
byla dokončena.

Josef Macke

Řešení fotohádanky z říjnového čísla. Listopadová hádanka. Fota: Josef Macke

sasko-lauenburských vévodů v  se-
verních a  středních Čechách, v  Praze, 
Lauenburgu či Bádensku.

K  uctění památky velkovévodkyně 
toskánské a  k  poodhrnutí tajemného 
hávu zapomnění, který její rod do-
dnes halí, se proto uskutečnila dne 
26.  září  2020 v  prostorách státního 
zámku Zákupy konference nazvaná 
Anna Maria Františka a  její rod: mezi 
Čechami a  Evropou. Konference byla 
určená pro širokou veřejnost a  sved-
la dohromady profesionální historiky 
i amatérské zájemce o sasko-lauenbur-
ský odkaz. V době celosvětové pande-
mie, která připomněla strach z nakaž-
livých nemocí barokní doby, se mohla 
realizovat jen díky společnému úsilí 
římskokatolického děkanství v  Záku-
pech, spolku Společného dědictví Zá-
kupy, správy státního zámku Zákupy 
i  všech přednášejících. Před znovu-
zavedením restriktivních opatření se 
konference zúčastnily na tři desítky 
posluchačů, mezi nimi i  poslanec Ev-
ropského parlamentu RNDr. Alexandr 
Vondra, spjatý s  obnovou poutního 
chrámu v  Horní Polici, který vybudo-
vala Anna Maria Františka.

Program konference byl koncipován 
do dvou bloků. První blok hledal za-
sazení Sasko-Lauenburských v obecné 
a  regionální historii. Mgr. et Ing. Mi-
chal Vokurka z  Historického ústavu 
Akademie věd ČR v  Praze představil 
sasko-lauenburský rod v síti příbuzen-
ských a politických vztahů, i jednotlivé 
členy rodu, kteří se usadili v Čechách. 
Mgr. Jan F. Pavlíček, Ph.D., z  Morav-
ské zemské knihovny v  Brně prezen-
toval vztah Anny Marie Františky 

Sasko-Lauenburské s  rodem Medici 
a  řadu nových poznatků o  manžel-
ském spojení Anny Marie Františky 
s Giovannim Gastonem Medicejským, 
po němž se titulovala velkovévodkyně 
toskánská. Kronikář města Buštěhradu 
Jaroslav Pergl poukázal na rozsáhlost 
sasko-lauenburských panství, sahají-
cích od nejzápadnějších Čech až po 
Sázavu, a  na základě místních zdrojů 
a tradice nastínil význam Anny Marie 
Františky pro Buštěhrad.

Druhý blok konference byl zasvěcen 
církevnímu mecenátu sasko-lauen-
burských vévodů v Českém království. 
PhDr. Marek Brčák, Ph.D., z Ústavu dě-
jin Univerzity Karlovy a  Archivu UK 
v Praze společně s PhDr. Jiřím Wolfem 
z Muzea města Duchcova a Regionál-
ního muzea v  Teplicích přednesli pří-
spěvek o  kapucínském klášteře v  Zá-
kupech, který založil vévoda Julius 
František Sasko-Lauenburský. Tento 
areál se, na rozdíl od zachráněného 
Posvátného okrsku s piaristickou kolejí 
v  Ostrově, nachází ve velmi neutěše-
ném stavu.

Třetí blok se věnoval uměleckému 
mecenátu Sasko-Lauenburků v  Če-
chách i  Evropě. Autor těchto řádků 
poukázal na analogie mezi zámecký-
mi komplexy v  Ostrově a  Zákupech 
a upozornil i na to, jak ostrovské před-
lohy ovlivnily další stavební podniky 
obou ostrovských princezen. Společně 
s  Mgr. Ivanem Peřinou z  Národního 
památkového ústavu, územního od-
borného pracoviště v Liberci pak ještě 
připravili příspěvek o  závodištích při 
sasko-lauenburských rezidencích v Os-
trově a Zákupech. V českém prostředí 

se jedná o  poměrně pozoruhodnou 
záležitost, která upomíná na aktivity 
a  slavnosti v  zámeckých zahradách, 
jakými byly jízdy či běhání ke „krouž-
ku“, házení kopí na prsten či střelba na 
tureckou hlavu anebo alegorické karu-
selové slavnosti, tolik oblíbené na krá-
lovských dvorech.

Na konferenci bezprostředně navá-
zala 27. září 2020 v zákupském kostele 
svatého Fabiána a  Šebestiána záduš-
ní mše svatá za Annu Marii Františku 
a  jejího prvního manžela Filipa Vilé-
ma Falcko-Neuburského, kteří zde ve 
velkolepých barokních sarkofázích 
dodnes odpočívají. Konference v  Zá-
kupech jednoznačně prokázala, že sas-
ko-lauenburský odkaz je velmi bohatý 
a že stále čeká na své přesnější zhodno-
cení. Zbývá doufat, že organizátorům 
se podaří příspěvky z konference pub-
likovat v knižní podobě a v budoucnu 
na tuto konferenci navázat. Neméně 
důležité je pak vést i debatu o rehabi-
litaci hmotných památek spojených se 
sasko-lauenburským rodem, protože 
stav řady z nich není zdaleka uspokoji-
vý, ačkoliv jejich historická a umělecká 
hodnota je nemalá a má v zásadě ev-
ropský význam. Nabízí se tak myšlenka 
o  koncipování sasko-lauenburských 
studií (doplněných o bádenskou a to-
skánskou tematiku) s výzkumem a do-
kumentací, které by měly za cíl vrátit 
tento rod do české historie. Tím by se 
i mohly všechny části někdejších pan-
ství Sasko-Lauenburků v  symbolické 
rovině opět propojit.

Ve spolupráci s pořadatelem 
konference Janem Malířem

Lubomír Zeman



20 Ostrovský měsíčník | LISTOPAD 2020

POHLED DO HISTORIE

KDO BYL MILOŠ HANA
23. června 1935 – 23. června 2020

Opět jeden smutný minulý čas… I když 
tentokrát ne úplně beznadějný. Protože 
Miloš Hana byl malíř a pedagog. Zůsta-
lo proto s jeho jménem spojeno mnoho 
z toho, co tak snadno nepodléhá času – 
jeho výtvarné dílo a všechno, co ze svých 
bohatých odborných znalostí a hluboké-
ho zaujetí po léta předával svým žákům 
a co spoluvytvářelo a žije nadále v jejich 
dalším uměleckém vývoji.

Miloš Hana se narodil v  Domažlicích 
a  absolvoval Vyšší školu pedagogickou 
v  Plzni  – obor výtvarné umění a  ma-
tematika. Působil hlavně jako profesor 
výtvarné a estetické výchovy na střední 
pedagogické a střední průmyslové škole 
keramické v Karlových Varech, vedl záro-
veň kroužek estetické a výtvarné výchovy 
při karlovarském domě mládeže. Součas-
ně maloval a  kreslil. Zpočátku se věno-
val hlavně krajinářským motivům. Na 
přelomu šedesátých a sedmdesátých let 
vytvořil také řadu kreseb inspirovaných 
baladickými verši básníka Robinsona Jef-
ferse, poezií, která přetvářela lidské osudy 
v monumenty tragické síly a nadčasové 
platnosti. Následovala pak ještě řada ná-
vrhů na dekorativní mozaiky a  intarzie, 
realizované ve školách a obřadních síních 
Karlovarska.

Teprve v  osmdesátých letech získa-
la tvorba Miloše Hany definitivní, sou-
středěné směřování. Svůj význam mělo 
tehdy i jeho setkání s velkými výstavami 

malířů Karla Valtra a Františka Ronovské-
ho v  karlovarské galerii. A  nepochybně 
také autorovo umělecké i  lidské zrání. 
Těžištěm jeho tvorby se stal člověk, lidská 
postava, nikoliv však jako popisná kom-
pozice, ale jako tvůrčí vyjádření pocitů 
a vztahů člověka v osudových či každo-
denních situacích. Ať jde-li o ztišení stáří 
s  utkvěním ve vzpomínkách, vzrušení 
náhlého neštěstí, beznaděj vězně, osa-
mělé čekání, také neokázalý klid u rodin-
ného stolu. Realita byla tu povýšena na 
obecnou hodnotu lidských příběhů. To 
vše prostřednictvím výmluvných gest 
a barevného ladění autorova uvolněného 
malířského rukopisu.

Miloš Hana strávil většinu svého živo-
ta v  Ostrově. Blíže ho však tehdy znali 
především jeho karlovarští žáci a přátelé 
i  kolegové z  okruhu karlovarské galerie 
a její ostrovské pobočky. A to jako malí-
ře a také jako znalce v oblasti výtvarného 
umění. Jeho diskuze a postřehy, týkající se 
výtvarné problematiky i  jejích filozofic-
kých souvislostí, jsou nezapomenutelné. 
V Ostrově samém ovšem znal málokdo 
jeho tvorbu, rozvíjející se v ústraní atelié-
ru, který autorovi poskytovala ostrovská 
teplárna. Jen toto, víceméně utajené, mís-
to bylo svědkem soustavně probíhající-
ho, nekončícího tvůrčího zápasu o doko-
nalé vyjádření myšlenky, plné a závažné 
postižení vnitřního významu dějů i  své 
osobní účasti na nich. Žil sice v Ostrově 
a působil hlavně v Karlových Varech, ale 

pravým hájemstvím a domovem Miloše 
Hany bylo samo výtvarné umění, vlastní 
tvorba i mimořádné znalosti celého obo-
ru. Snad i právě odtud pramenila přísnost 
a  neúplatnost, se kterou posuzoval svá 
vlastní díla a neustále odkládal možnost 
samostatné výstavy. Uskutečnila se jedi-
ná, v  ostrovském Letohrádku v  dubnu 
roku 1987. Druhá, bohužel, již závěrečná 
výstava má shrnout tvorbu Miloše Hany 
v příštím roce. K malé galerii ostrovského 
městského úřadu, s jejímiž díly se může-
me setkávat v  jednotlivých místnostech 
zámeckého areálu, přibydou brzo také 
obrazy Miloše Hany, které v Ostrově vzni-
kaly. Jsou zároveň svědectvím neustávají-
cího zápasu o naplnění vytyčeného život-
ního cíle.

Zdenka Čepeláková

150 LET OD ÚMRTÍ LEOPOLDA II. TOSKÁNSKÉHO – STAROSTY MĚSTA OSTROVA
V  letošním roce si připomínáme 

150.  výročí úmrtí významného maji-
tele ostrovského panství a zámku Leo-
polda  II. Toskánského (rod Habsburg-
-Lothringen).

Leopold  II. opustil Toskánsko pod 
vlivem politické situace v  Itálii a  azyl 
pro celou svou rodinu našel právě na 
ostrovském panství. Poslední vlád-
noucí toskánský velkovévoda s  rodi-
nou a dvořany dorazil do Ostrova dne 
10. září 1859. Do svého deníku si napsal 
první dojmy, v nichž obdivoval zámek, 
zahradu, lesy, louky, obdělávaná pole 
a hory. Následující den po příjezdu se 
konala na počest velkovévodské rodi-
ny slavnostní mše a  oběd za přítom-
nosti místních představitelů a  oby-
vatelstva. Leopold po první vyjížďce 
po okolí vyjádřil svůj vztah k Ostrovu 
a  ostrovskému panství těmito slovy: 

„Bude se mi líbit moje panství, doufám, 
že ho povedu k většímu rozkvětu. Líbí se 
mi venkovský život.“ A toto své předse-
vzetí splnil.

Ačkoliv v  roce 1860 zakoupil bran-
dýské panství, které se stalo jeho tr-
valým domovem, ostrovské panství 
nezanedbával, pečlivě ho spravoval, 
rekonstruoval zámek i  park a  podpo-
roval místní spolky. Mnoho financí 
věnoval na subvence pro piaristickou 
kolej, opravy městských staveb i míst-
ní chudé.

Za to se mu Ostrovští odměnili tím, 
že ho dne 23. února 1861 jednomyslně 
zvolili starostou města Ostrova, další 
zvolení pak následovalo v letech 1864 
a 1867. Leopold si svého prvního zvole-
ní nesmírně vážil, volbu okomentoval: 
„Byl jsem zvolen starostou Ostrova, je to 
vyjádření lásky dobrých lidí ke mně.“

V  Brandýse pečlivě studoval zprá-
vy o  stavu ostrovského panství, vy-
dával pokyny k  zajištění rentability 
velkostatku a  jako správný hospo-
dář sám často při svých návštěvách 
vše osobně kontroloval a  aktivně se 
zúčastňoval zasedání městské rady. 
Dokonce na ostrovském zámku se-
psal dne 16.  července  1867 svou 
závěť. Leopold  II. zemřel v  Římě 
29. ledna 1870.

Ostrov po smrti Leopolda  II. 
Toskánského získal nejstarší Leopol-
dův syn Ferdinand IV.

Přijměte srdečné pozvání na panelo-
vou výstavu, která je při této příležitosti 
instalována na Staré radnici v Ostrově 
a  nese název „Toskánští Habsburkové 
a ostrovské panství 1808–1918“.

Miluše Kobesová,
kurátorka výstavy

Miloš Hana – Stařec 1986
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OSTROVSKÝ RODÁK MARTIN ČECHMAN MÁ ZLATO Z MISTROVSTVÍ EVROPY
Jednadvacetiletý Martin Čechman 

aktuálně závodí za Duklu Brno. Na 
mistrovství Evropy v kategorii do 23 let 
zajel skvělý výsledek na královské trati 
200 metrů sprint. Mistrovství Evropy 
se konalo na Velodromu Attilia Pave-
siho v italské Fiorenzuole a pro Martina 
znamená zlatá medaile splněný sen.

Zlatu ale předcházel zisk stříbrné 
medaile v týmovém sprintu, kde jel Če-
chman společně s  Matějem Bohusláv-
kem a Jakubem Šťastným. Po zisku zlata 
si ostrovský rodák zazpíval na stupních 
vítězů i  českou hymnu. „Užil jsem si ji, 
je to sen. Doufal jsem, že si ji po dlou-
hé době všichni zazpíváme, a vyšlo to,“ 
radoval se cyklista, který svoji závodní 
kariéru začínal právě v Ostrově.

A právě o cyklistických začátcích Mar-
tina Čechmana jsme si povídali s  jeho 
tatínkem Jiřím Čechmanem.
Když byste si vzpomněl na začátky 
svého syna v  cyklistice, byl to sport, 
který chtěl dělat, nebo to byla spíše 
volba vás jako rodiče?

Ke kolu ho přilákal starší bratr Jirka, 
který byl v  prvních krůčcích jeho vzo-
rem. Ač byl mezi nimi věkový rozdíl víc 
jak 5  let, odmala se snažil bratra porá-
žet a chtěl se s ním ve všem srovnávat. 
Což se mu nemohlo podařit, alespoň ze 
začátku. Vzpomínám si na jeho hlášku, 
když mu bylo okolo 4–5 let: „Počkej, já 
teď budu hodně jíst a za rok tě přeperu!” 
Už odmala dělal sport nadoraz. Když v 6 
letech běžel přespolní běh Na Vyhlídce 
v Jáchymově, běžel sprintem celou dobu 
cca  700 m, neuměl si rozvrhnout síly. 
Dosprintoval s  obrovským náskokem. 
V cíli padl, bledý jako stěna. Na silničním 
i horském kole jezdil se stejným nasaze-
ním i v Cykloteamu Ostrov. Dráhová cy-
klistika ho dohnala na Letní olympiádě 
mládeže v Olomouci, kde jako absolutní 

nováček vybojoval stříbrnou medaili na 
500 m s pevným startem. Začali jsme se 
tedy více věnovat dráhařině. Jezdili jsme 
v zimě na krytý motolský velodrom a od 
jara pak i do Plzně na venkovní. Když na 
dráhovém MČR ve starších žácích získal 
v pěti startech 5 titulů mistra ČR, bylo 
prakticky rozhodnuto, kam jeho kroky 
povedou dál. Trenér Dukly ho přesvěd-
čil, že sprinterské disciplíny jsou pro něj 
ty pravé a že nemá cenu se trápit dlou-
hými závody. Silnici však stále neodložil 
a i v kadetech a později i v juniorech se 
párkrát podíval i na stupně vítězů Čes-
kého poháru.
Dráhová cyklistika nemá na Karlovar-
sku úplně ideální podmínky. Jak slo-
žité je vychovat dráhového cyklistu 
v západních Čechách?

Tady musím přiznat, že Martin je od 
patnácti let v Dukle Brno a  silniční cy-
klistika ho zajímá jen okrajově. A právě 
v Brně má šanci bojovat o dráhové me-
daile z  mistrovství Evropy, světa nebo 
olympiády. A  mohu se pochlubit, že 
těch medailí už pár vybojoval. Z ME ju-
niorů má dva tituly, MS juniorů jeden ti-
tul vicemistra, z mistrovství ME U23 dvě 
bronzové, jednu stříbrnou a poslední, tu 
nejcennější, získal nyní.
Letošní sezona je velmi specifická 
a pro sportovce nepříjemná. Jak sezo-
nu vnímal syn a jak moc byl motivo-
ván do přípravy, když vůbec nevěděl, 
jestli se některé závody pojedou?

Tato sezona byla složitá. Trénování 
v době covidové bylo dost komplikova-
né. Na jaře trénoval doma v Ostrově. Po-
silování s činkami bylo na každodenním 
programu, do toho silniční kolo venku 
a  válce pod střechou. Rušilo se mno-
ho plánovaných závodů. Říkal si, má to 
vůbec smysl makat, když jsou závody 
v  nedohlednu? Naštěstí se uskutečnilo 

MČR v  Praze a  přišel zisk titulu v  kei-
rinu. Vyhrál i  další závody a  pak se už 
vše soustředilo na italské ME U23. Již 
v  týmovém sprintu naši reprezentanti 
hodně silně klepali na bránu vítězství. 
Rusové však vítězí o  0,1  sekundy a  to 
bolelo! V dalším závodě jde Martin do 
sprintu jako jeden z favoritů, leč kvalifi-
kační čas zůstal za očekáváním. Naštěstí 
se posléze ukazuje, že to byl tah trenérů, 
kteří namontovali Martinovi lehčí pře-
vod, a tedy i pomalejší. Neodkryli karty! 
Martin měl větší rychlost, než si soupeři 
mysleli. Z kvalifikace postoupilo 18 bor-
ců. Martin se postupně dostává až do 
finále, kde ho čeká Rus Jakovlev. Martin 
není žádné tintítko, měří 189 cm a váží 
97 kg, Rus je však o dobrých 10 cm vyšší 
a  hmotnost si nedovoluji odhadnout. 
První jízda se zdála jako jasné vítězství 
pro chasníka z východu. Málokdo si ale 
všiml, že si ve výjezdu do cílové roviny 
Martin škrtl o zadní kolo svého soupeře. 
Kolo zasekl pod sebe, aby aspoň zabrá-
nil pádu na tvrdý beton. Ve druhé jízdě 
se průběh na první pohled opakuje, ten-
tokrát Martin nechybuje a  svého soka 
poráží na pásce o pár centimetrů. Třetí 
a  rozhodující jízda byla již plně v  režii 
našeho závodníka. Ten kroužil okolo 
ruského soupeře jako žralok okolo ko-
řisti. Dominantní vítězství, již 40 m před 
cílem je rozhodnuto a Martin, stejně tak 
jako celý realizační tým, se může rado-
vat!
A na závěr samozřejmě otázka na po-
city rodiče, který ví, že syn už má tu 
cennou zlatou placku na krku, jak jste 
závod mistrovství Evropy prožíval?

Přál bych všem rodičům prožít ten 
nádherný, těžko popsatelný okamžik 
štěstí, radosti, kdy se vám derou slzy do 
očí a běhá mrazík po zádech, to dojetí 
toho okamžiku je nade vše. (kor) 

Ostrovský rodák Martin Čechman je mistr Evropy ve sprintu v kategorii do 23 let. Martin Čechman se zlatou medailí na krku.
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BIATLON KLUB OSTROV – OHLÉDNUTÍ ZA LETNÍ SEZONOU
I přesto, že letní biatlon není naší pri-

oritou, většina dětí ho má ráda a  sa-
mozřejmě jsme se i my zúčastnili všech 
republikových soutěží. Po smutné karan-
ténní pauze začali malí biatlonisté napl-
no trénovat a čekali, zda se vůbec nějaký 
letní závod uskuteční. Nakonec proběh-
la 3 kola ČP  ze 4 včetně závěrečného 
mistrovství ČR. V každém z nich jsme se 
radovali z medailí.

První kolo Českého poháru proběhlo 
v režii Starého Města pod Landštejnem. 
Odtud si přivezli bronzové medaile Ši-
mon Chalupa a Lucie Rybáková.

Na 2. kolo ČP jsme se vydali do Jilem-
nice s týdenním předstihem a spojili ho 
se soustředěním v krásném biatlonovém 

areálu Hraběnka. Trenéři se zaměřili pře-
devším na běh na kolečkových lyžích 
a střelbu. I přes únavu z těžkých tréninků 
brali biatlonisté Ostrova 3 medaile – Lu-
cie Rybáková vybojovala stříbro, Anto-
nín Myslík usoudil, že jedna medaile je 
málo, a postavil se na stupínek oba dny – 
poprvé na prostřední a druhý den na ten 
nejvyšší.

Závěrem letní sezony bylo mistrovství 
České republiky, tentokrát v  Kosmono-
sech. Těsně před závody se rozhodl vše 
zkomplikovat opět covid a náš klub kvůli 
karanténě postrádal hned 3 sportovce. 
Z toho důvodu byla také zrušena nejob-
líbenější disciplína pro děti, trenéry i fa-
noušky  – štafeta. Nicméně dva závody 

proběhly, první den vytrvalostní závod. 
Po něm jsme nejprve oslavovali vicemi-
stra Šimona Chalupu a poté druhou vi-
cemistryni Terezii Drobnou. Následující 
den těsně před odjezdem udělal radost 
klubu vicemistr Adam Kunc.

Biatlon klub OSTROV bere po letní 
sezoně krásnou 6. příčku v  hodnocení 
všech (45) zúčastněných klubů. V  sou-
těži jednotlivců celkové prvenství jen 
o vlásek uniklo Antonínu Myslíkovi, do 
nejlepší desítky se vešli také Šimon Cha-
lupa 4., Adam Kunc 8. a Lucie Rybáková 
9. Ostatní biatlonisté se pohybují ve dru-
hé desítce, což je v obrovské konkurenci 
skvělý úspěch.

Umístění v Top šestce je pro nás důka-
zem, že vše běží, jak má, děti se rok od 
roku zlepšují a  trenéři odvádějí skvělou 
práci. Poděkování patří jak hlavnímu 
trenérovi Václavu Rybákovi a  trené-
rům Pavlu Kotlánovi, Luboši Rybákovi 
a Zdeňkovi Drobnému, tak rodičům, bez 
jejichž obětavosti by to nešlo.

Děkujeme za podporu také městu Os-
trov (pomohlo nám k získání první ma-
lorážky a k první účasti závodnice v ka-
tegorii DOROST), Karlovarskému kraji, 
MŠMT, panu Grulichovi za možnost tré-
nování na Eduardu a dalším podnikate-
lům, kteří nás podporují. Děkujeme a vá-
žíme si toho.

Michaela Kuncová

SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY SE 28. ŘÍJNA V SOKOLOVĚ NEKONAL
Výbor Sokolské župy Karlovar-

ské se omlouvá všem, kdož se chtěli 
sami nebo s  dětmi zúčastnit prvního 
Sokolského běhu republiky v  Soko-
lově 28.  října t. r. na počest tohoto 
dne, že z důvodu aktuálních omezení 

souvisejících s pandemií covid-19 mu-
sel být Sokolský běh republiky v Soko-
lově jak pro dospělé, tak pro mládež 
zrušen. Výbor s  organizátory běhu 
děkují za pochopení. Uvažují o  ná-
hradním termínu, ale ten je vzhledem 

k  celorepublikové vážné zdravotní si-
tuaci nejasný. Věřme, že se běh 28. říj-
na příštího roku zdárně uskuteční.

Vlastimil Baumgärtl, vzdělavatel 
Sokolské župy Karlovarské

MČRV - ZLATO, STŘÍBRO A BRONZ DO OSTROVA
Ve sportovní hale oddílu badmin-

tonu Super Stars Most proběhlo 19. 9. 
za účasti 64 startujících mistrovství 
České republiky veteránů v  kategori-
ích 35+ až 70+. Mistrovství provázela 
přísná hygienická opatření, ale i bohu-
žel menší účast /obvykle přes 100 úč./ 
z  obav ze stávající situace. Za oddíl 
badmintonu TJ Ostrov startovali dva 
hráči  – Jiří Mácha v  kat. 70+ a  Pavel 
Hauer v 55+. První medaile byla stří-
brná za dvouhru v 70+ spolu s 5. mís-
tem ve čtyřhře, kde J. Mácha se svým 
přemožitelem ze dvouhry Pavlem 

Homolkou z BaC Kladno hráli bohu-
žel ve sloučené kat. 50+ se soupeři 
o hodně mladšími. První start a hned 
zlato vybojoval P. Hauer ve dvouhře. 
Ve čtyřhře 50+ přidal se svým spolu-
hráčem Josefem Špulákem z Jiskry Ne-
jdek bronz. Oběma hráčům patří vel-
ké uznání za předvedené výkony a za 
vynikající reprezentaci oddílu bad-
mintonu TJ Ostrov, z. s., který v tom-
to roce slaví 55. výročí svého založení. 
Více na www.badostrov.estranky.cz.

Předseda oddílu Jiří Mácha

Ostrovští biatlonisté mají za sebou úspěšnou letní sezonu.

Jiří Mácha a Pavel Hauer



VÝHERNÍ KŘÍŽOVKA

TAJENKA KŘÍŽOVKY O CENY
Vážení čtenáři,

správné znění tajenky křížovky z minulého 
čísla je kaple sv. Jana Nepomuckého. Z úspěš-
ných luštitelů jsme vybrali Ivanu Křížovou 
z Ostrova, která obdrží dvě volné vstupenky 
na vybrané představení Domu kultury Ostrov.

Tajenku křížovky z  tohoto čísla za-
šlete nejpozději do 15.  listopadu na: 
mesicnik@ostrov.cz; případně doručte do 
Infocentra v  Domu kultury Ostrov, Mírové 
náměstí 733, v  zalepené obálce, označené 
„Ostrovský měsíčník“. Vždy uveďte celé své 
jméno a  kontakt na vás. Ze správných od-
povědí opět vylosujeme výherce, který zís-
ká vstupenky na některou z kulturních akcí 
Domu kultury Ostrov. Jméno výherce zve-
řejníme v  Ostrovském měsíčníku. Redakce 
měsíčníku vám děkuje za zájem o křížovku 
a přeje příjemné chvíle při luštění.

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

Raně barokní (viz  tajenka) stavbu nechal 
v  ostrovském zámeckém parku vybudovat 
v  letech 1673–1683 vévoda Julius František 
Sasko-Lauenburský podle návrhu architekta 
Abrhama Leuthnera. Od roku 1961 sloužil 
(viz  tajenka) jako městská galerie. Od roku 
1967 je zde pobočka karlovarské Galerie 
umění. (red)

STĚHOVÁNÍ
ČR + EVROPA
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353 220 554
602 444 940

INZERCE

INZERCE

Půjčíme Vám
od 5 do 100.000,- Kč

Volejte obchodního zástupce

Mobil: 727 895 461
rpsn od 123,69 %

mailto:mesicnik@ostrov.cz



	_heading=h.gjdgxs
	_heading=h.gjdgxs
	_heading=h.gjdgxs
	_heading=h.gjdgxs
	_heading=h.gjdgxs
	_heading=h.gjdgxs
	_heading=h.gjdgxs
	_heading=h.gjdgxs
	_heading=h.gjdgxs
	_heading=h.gjdgxs
	_heading=h.gjdgxs
	_heading=h.gjdgxs
	_heading=h.gjdgxs
	_heading=h.gjdgxs
	_heading=h.gjdgxs
	_heading=h.gjdgxs

