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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,

je to už rok, co se celý svět potýká 
s globální pandemií nákazy covid-19, 
která nám všem změnila život. Každý 
den se na nás z televizních obrazovek, 
novinových titulků i  internetového 
zpravodajství valí informace o  no-
vých počtech nakažených i o nových 
opatřeních. Nemohu se tedy o  tom 
nezmínit ani ve svém úvodu únoro-
vého čísla našeho měsíčníku.

Covid-19 sice zasáhl životy nás 
všech, ale zdá se, že už je vidět to 
pomyslné světlo na konci tunelu. 
Problém nás všech má totiž řešení. 
Od ledna je možno se registrovat na 
očkování. Zatím je tato možnost pro 
osoby starší 80 let, ale to je nejohro-
ženější skupina, a tak je tato priorita 
logická. Na druhou stranu ale vní-
máme, že ne vždy mají senioři pří-
stup k  internetu nebo dostatečnou 
počítačovou gramotnost. Proto na-
bízíme službu, kdy naše pracovnice 
městského úřadu přijedou a se svým 
notebookem pomohou při registraci.

Byl bych velmi rád, kdyby byli na-
očkováni alespoň všichni naši se-
nioři. I  tady proto umíme pomo-
ci a  prostřednictvím naší služby 
Senior expres umožníme seniorům 

bezplatný odvoz na očkování do kar-
lovarské nemocnice. Stačí si jen za-
volat na linku Senior expresu.

Ale život naštěstí zdaleka není jen 
o pandemii. V minulém čísle Ostrov-
ského měsíčníku jsem se zmiňoval 
o  plánech na letošní rok. Sliboval 
jsem vám, že se budeme prioritně 
věnovat projektovým přípravám, ne-
boť očekáváme, že se od příštího 
roku začnou objevovat dotační titu-
ly, kde bychom chtěli získávat peníze 
na jejich realizaci. To však nezname-
ná, že bychom chtěli rezignovat na 
jiné činnosti. Určitě budou probíhat 
opravy vozovek a  chodníků i  škol 
a  školských zařízení. Zahájena bude 
rekonstrukce vnitrobloku na takzva-
né 9. etapě a  také se začne stavět 
hřiště U Kulaté báby. A když už jsem 
zmiňoval projekty, tak plánujeme 
přípravu rekonstrukce Tylovy ulice 
za domem kultury a mnoho dalšího. 
Stranou našeho zájmu určitě nezů-
stane ani staré město. Už na sklon-
ku minulého roku jsme začali disku-
tovat o  tolik potřebném výtahu na 
Starou radnici a tyto debaty vyústily 
v několik nápadů na řešení. Nabízí se 
varianta řešení vstupu do této histo-
rické budovy jiným způsobem, který 

by byl komfortnější a  městu by po-
mohl získat další prostory.

Na závěr se zastavím ještě u  jed-
noho únorového dne. Tím dnem je 
neděle 14. února a většina z vás tuší, 
že jde o  Valentýna, tedy svátek za-
milovaných. Možná by stálo za úva-
hu pojmout letos tento svátek jinak. 
Udělat z něj nejen den zamilovaných, 
ale den dobra a lásky. Den, kdy vedle 
svých milovaných partnerů a  part-
nerek oslovíme své blízké, popoví-
dáme si s  nimi, dodáme jim energii 
do dalších dní a pošleme jim kousek 
lásky z  našeho srdce. Věřte, že po 
roce pandemie covid-19 je mnoho 
těch, kteří kousek lásky a dobra nut-
ně potřebují a budou z něho dlouho 
čerpat…

Jan Bureš
starosta města

S REGISTRACÍ NA OČKOVÁNÍ POMŮŽE ASISTENČNÍ LINKA MĚSTA I KRAJE
Město Ostrov i  Karlovarský kraj 

chtějí usnadnit registraci lidem, kte-
ří ne vždy mají přístup k  internetu 
a potřebnou uživatelskou zkušenost. 
Proto zřídily asistenční linky 80+ 
pro telefonickou pomoc s registrací. 
Zároveň se vedení města i kraje ob-
rací na rodiny seniorů, aby s regist-
rací a dalším postupem pomohly.

Očkování seniorů starších 80 let 
začalo 15.  ledna. Zdaleka ne všichni, 
kdo mají o očkování zájem, ale zvlád-
li registraci, případně získali termín 
očkování.

„Jste senior ve věku 80 let a  více? 
Bydlíte na území města Ostrov? Jste 
osamělý senior, nemáte připojení 
k  internetu nebo si jednoduše neví-
te rady? Pomůžeme vám s  registrací 
na očkování proti COVID-19. Volejte 
asistenční linky Městského úřadu Os-
trov: 354 224 995 NEBO 354 224 996. 
Operátoři odpovědí na základní do-
tazy a  pomohou s  registrací. Volat je 

možné vždy od pondělí do pátku od 8 
do 16 hodin,“ popisuje postup vedoucí 
odboru kanceláře starosty Jiří Jiránek.

Vedle městské asistenční linky se 
lidé mohou obracet i  na linku kraj-
skou.

Krajská asistenční linka pro po-
moc s  registrací na očkování pro se-
niory starší 80 let má telefonní číslo 
607 600 017 (obvyklá cena volání 
podle tarifu) a  bude v  provozu den-
ně od 8 do 18 hodin. „Senioři ve věku 
80+ jsou velmi zranitelnou a  riziko-
vou skupinou a  my jim musíme co 
nejvíce zjednodušit přístup k  očko-
vání. V první řadě se s prosbou o po-
moc obracíme na rodiny seniorů, je-
jich vnoučata, dcery a  syny, kteří se 
orientují na internetu a zvládnou své 
babičky a dědečky i ostatní příbuzné 
starší 80 let do systému zaregistrovat 
a poté jim zarezervovat termín a mís-
to očkování. Pokud ale budou pro-
vádět senioři registraci sami, chceme 

jim být co nejvíce nápomocni. Proto 
kromě státní informační linky 1221, 
kde jsou k  dispozici veškeré infor-
mace a pomoc s registrací, zřizujeme 
krajskou asistenční linku. Operátoři 
zodpovědí základní dotazy k vakcina-
ci a  pomohou buď volajícího navést, 
aby registraci provedl sám, nebo ho 
mohou přímo zaregistrovat a  upřes-
nit další postup,“ vysvětlil hejtman 
Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Podle aktuálně dostupných infor-
mací bude nejbližším očkovacím mís-
tem Karlovarská krajská nemocnice. 
„A to může být pro někoho problém. 
Pro případ, kdyby se neměl senior 
jak dostat na očkování, zajistí město 
Ostrov zdarma odvoz do nemocnice 
a zpět. Stačí se po pozvánce k očková-
ní objednat na telefonním čísle Senior 
expresu 725 050 375. S navýšením ka-
pacity pomohou pracovníci městské-
ho domu dětí a  mládeže,“ dodal Jiří 
Jiránek. (kor)
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MĚSTO VYŠLO VSTŘÍC PODNIKATELŮM, 
ODPUSTILO JIM NÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR

Město v rámci svých možností chce po-
moci podnikatelským subjektům, které 
využívají pro své podnikání prostory ve 
vlastnictví města, snížit propad ekono-
mických výsledků, které jsou důsledkem 
restriktivních opatření přijímaných vlá-
dou v rámci řešení koronavirové krize.

Rada města Ostrova v roce 2020 schvá-
lila dočasnou změnu nájemních smluv na 
pronájem prostor určených k  podnikání 
v  majetku města Ostrov. Změna spočívá 
v dočasném 100% (stoprocentním) upuš-
tění od plateb nájemného nájemcům 
těchto prostor určených k podnikání, kteří 
byli v souvislosti s vyhlášením nouzového 
stavu vládou ČR v  důsledku pandemie 
koronavirové infekce nuceni úplně uzavřít 

své provozovny, a v dočasném upuštění od 
plateb nájemného ve výši 25% (pětadva-
cetiprocentním) nájemcům, kteří měli své 
provozovny otevřeny či otevřeny částečně, 
a to pro období trvání nouzového stavu od 
12. 3. 2020, případně dobu bezprostředně 
následující. Upuštění od úplné či částečné 
platby nájemného se nevztahuje na služ-
by spojené s užíváním prostorů určených 
k podnikání.

V řádném termínu (do 30. 6. 2020) po-
dalo svou žádost 27 nájemníků prostor 
určených k podnikání. Celková sleva na ná-
jemném za první vlnu koronavirové krize 
byla ve výši 453 866,56 Kč.

Podpora podnikatelů v prostorách měs-
ta pokračuje i v roce 2021.  (red)

SMLOUVY NA BYTY 
S DOBOU URČITOU 
LZE PRODLOUŽIT

Vzhledem k současné situaci žádáme 
všechny nájemce, kteří mají nájemní 
smlouvu k  bytu na dobu určitou a  žá-
dají o její prodloužení, aby tak činili nej-
později 14 dnů před koncem platnosti 
nájemní smlouvy. Tiskopis žádosti je 
k dispozici u správce bytů - Dospra, spol. 
s r. o. Ostrov, kde je pouze nutné žádost 
vyplnit a podepsat. Vše ostatní již vyřídí 
správce ve spolupráci s městem. Dospra 
poté vyzve nájemce k  podpisu nového 
dodatku k  nájemní smlouvě, případně 
bude nájemce kontaktován, pokud by 
byl s  prodloužením nájemní smlouvy 
problém. (red)

NEZAPOMEŇTE SI V POŘADNÍKU AKTUALIZOVAT 
SVOJI ŽÁDOST O MĚSTSKÝ BYT

Připomínáme všem zájemcům 
o byt, jejichž žádosti jsou již zařazeny 
v  pořadníku a  v  tomto roce si ještě 
neobnovili žádost, aby tak učinili nej-
později do 31. 3. 2021.

Neobnovené žádosti o  byt budou 

z pořadníku vyřazeny.
Obnovení (aktualizaci) lze provést: 

telefonicky na č. 354 224 808, písem-
ně na adrese: Městský úřad Ostrov, 
odbor SVZ, Jáchymovská 1, Ostrov 
36301 nebo e-mailem na adrese: 

astrichelova@ostrov.cz. Vždy poté 
obdržíte potvrzení o provedené aktu-
alizaci žádosti. V  případě písemného 
obnovení lze využít formuláře, který 
naleznete na našich webových strán-
kách. (kor)

BEZOHLEDNÍ ŘIDIČI MOHOU ZKOMPLIKOVAT ZÁSAH HASIČŮ 
I ZÁCHRANU LIDSKÝCH ŽIVOTŮ

Nedostatek parkovacích míst je 
problémem každého většího města 
v  České republice. Počet automobilů 
se každým rokem zvyšuje a lidé vymýš-
lejí stále nová a nová místa, kde svého 
plechového miláčka odstavit. U  toho 
samozřejmě mnohdy více přemýšlí 
nad tím, aby vozidlo neměli příliš da-
leko od domova, než nad tím, že auto 
nesmí bránit například průjezdu hasi-
čů a dalších záchranářů.

„Problémy, kdy vozidlo tvoří takzva-
nou překážku silničního provozu, 
máme i  v  Ostrově. A  pokud si bezo-
hlední řidiči myslí, že jim takové jed-
nání projde například v  noci, tak je 
upozorňujeme, že neprojde,“ říká ve-
litel Městské policie Ostrov Ladislav 
Martínek.

Ten dále uvádí, že se strážníci na par-
kování vozidel zaměřují čím dál tím 
více, neboť se z toho v některých loka-
litách stává určitý nešvar.

„Řidiči by měli dávat velký pozor na 

to, jak parkují svá vozidla. Nedávno 
jsme řešili případ, kdy si řidič usmyslel 
zaparkovat tak špatně, že tvořil překáž-
ku v silničním provozu. Musel být proto 
odtažen. A bylo to v noci,“ pokračoval 
velitel a připomněl, že i nadále pokračují 
jeho strážníci v kontrolách parkovacích 
míst, kde se snaží odhalit odstavená 

nepojízdná vozidla, případně autovra-
ky. „Těch jsme v minulém roce našli ně-
kolik desítek a  jejich odtažením jsme 
uvolnili zbytečně obsazená parkovací 
místa. To sice samozřejmě na vyřešení 
problému parkování nestačí, ale každé 
volné místo se takříkajíc počítá,“ dodal 
Ladislav Martínek. (kor)

Strážníci městské policie nechají překážející vozidlo odtáhnout i uprostřed noci.

mailto:astrichelova@ostrov.cz
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MĚSTO BUDE I V NADCHÁZEJÍCÍM ROCE VYUŽÍVAT MODERNÍ 
HYBRIDNÍ POŠTU, UŠETŘÍ PENÍZE I PRÁCI ÚŘEDNÍKŮM

Rada města Ostrova na svém za-
sedání dne 4. 1. 2021 odsouhlasi-
la dodatek smlouvy na využívání 
služeb firmy Zelená pošta, s. r. o., 
která se zabývá poskytováním slu-
žeb ve formě zpracování tzv. hyb-
ridní pošty. Tato firma nabídla 
městu Ostrov nejvýhodnější pod-
mínky v rámci došlých nabídek.

Podstatou hybridní pošty je sys-
tém odesílání pošty určeným adre-
sátům tak, že zpracovatel odesílané 
pošty uloží na domluveném dato-
vém úložišti každý pracovní den 
digitálně zpracované odesílané poš-
tovní zásilky k  předem domluvené 
hodině, zpracovatel je po uplynutí 
této doby stáhne z  úložiště, vytisk-
ne obálky k  dokumentům, vytiskne 
samotné dokumenty, složí je a  vloží 
do obálek za současného provedení 
kontroly shody cílového adresáta na 
dokumentu a  na obálce, obálky za-
lepí, ofrankuje a předá ještě týž den 
k distribuci České poště, s. p. Doda-
vatel současně zabezpečuje veškeré 
náležitosti ohledně vrácení dodejek, 
řešení nedoručitelných zásilek apod.

Město Ostrov využívá uvedenou 
službu od března 2020 k plné spoko-
jenosti, po vyhodnocení nákladů na 
poštovné se ukázalo, že i  přes rela-
tivně krátkou dobu používání hyb-
ridní pošty v  rámci přestupkových 
řízení spojených s  provozováním 
radaru ve Stráži nad Ohří je výše 
výdajů na poštovné hybridní pošty 
srovnatelná s náklady na zpracování 
odesílané korespondence z  měst-
ského úřadu klasickým způsobem 
(zpracování veškerých dokumentů, 
vytištění a ofrankování), obě polož-
ky překročily za rok 2020 částku 500 
tis. Kč.

„Využívání služeb hybridní poš-
ty přináší úsporu času úředníkům 
městského úřadu, kteří nejsou za-
těžováni nejjednoduššími kancelář-
skými pracemi – tiskem, skládáním, 
obálkováním, frankováním a  odesí-
láním korespondence. Tato služba 
je zahrnuta v  rámci paušálu za ka-
ždý dopis odeslaný hybridní poštou 
a  pohybuje se v  řádech jednotek 
korun včetně spotřebního materiá-
lu. Šetříme tak nejméně 20 tisíc Kč 

ročně. Linka na zpracování hybridní 
pošty dokáže za hodinu zpracovat 
až 60 tisíc dopisů,“ dodal k  otázce 
perspektiv hybridní pošty starosta 
města Jan Bureš.

Novinkou v nabídce firmy Zelená 
pošta, s. r. o., pro rok 2021 je za-
bezpečení odesílané pošty na Slo-
vensko digitálním přenosem až na 
území Slovenska, kde poté probíhá 
tisk, zpracování a  odeslání zásilky 
adresátovi, což náklady na zásilky 
pro odesílatele nejen zlevní, ale 
též zrychlí celý proces. Tuto službu 
chce firma zabezpečit v tomto roce 
i na území Německa a Rakouska.

Podobnou službu nabízí Zelená 
pošta, s. r. o., jako jediná ze zpraco-
vatelů hybridní pošty.

Město Ostrov po nabytí dobrých 
zkušeností připravuje postupné 
odesílání korespondence s  využi-
tím hybridní pošty i  z  ostatních 
odborů městského úřadu. Chce 
se i  touto formou aktivně připojit 
k  dlouhodobému vládnímu úkolu 
digitalizace státní správy. 

(jj)

OSAMĚLÉ SENIORY MŮŽE OHLÍDAT NONSTOP ASISTENČNÍ 
SLUŽBA ANDĚL NA DRÁTĚ

Město Ostrov, odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví nabízí osamělým 
seniorům zapůjčení tísňového tlačít-
ka, které slouží k poskytování terénní 
služby tísňové péče Anděl na drátě. 
Anděl na drátě, z. ú., je registrovaná 
sociální služba ve smyslu zákona č. 
108/2006 Sb., o  sociálních službách, 
která kromě NONSTOP asistenční 
tísňové služby dále zajišťuje i  Linku 
důvěry a  bezpečí pro seniory a  po-
radnu pro seniory. Pomoc je klien-
tům poskytována 24 hodin denně 
a 7 dnů v  týdnu, po celý kalendářní 
rok.

Klienti si budou sami hradit pou-
ze paušální měsíční poplatek ve výši 
380 Kč. Na úhradu lze využít příspě-
vek na péči.

Město Ostrov disponuje omeze-
ným počtem zařízení, konkrétně 10 
kusy hodinek, jejichž přidělení není 
nárokové.

Předávání hodinek probíhá průběžně 

od září 2019 a aktuálně je k dispozici 
8  kusů hodinek pro klienty, kteří by 
potřebovali pomoc.
Kritéria pro zapůjčení zařízení tísňo-
vé péče
• Senior – věk 70 +
• Žijící sám v domácnosti
• S trvalým pobytem v Ostrově nebo 

jeho částech  – Arnoldov, Dolní 
Žďár, Hanušov, Hluboký, Horní 
Žďár, Kfely, Květnová, Moříčov, 
Maroltov a Vykmanov

• Žadatel souhlasí s provedením so-
ciálního šetření sociálním pracov-
níkem

• Služba není určená osobám zá-
vislým na alkoholu ani jiných 
psychotropních látkách a  dále 
osobám s  vážným duševním one-
mocněním (potvrzení je součástí 
lékařské zprávy).
Zájemce o  službu vyplní „Žádost 

o zařazení do projektu tísňové péče“. 
K  žádosti je nutné doložit průkaz 

totožnosti, případně průkaz osoby 
zdravotně postižené (ZTP, ZTP/P). 
Součástí žádosti je i vyjádření obvod-
ního lékaře, popř. další doporučení 
odborného lékaře.

Další bližší informace i  žádos-
ti jsou k  dispozici na webstránkách 
města Ostrov / odbor sociálních 
věcí a  zdravotnictví / Tísňová péče. 
Nebo přímo na Městském úřadě Os-
trov, Jáchymovská 1, odbor sociál-
ních věcí a zdravotnictví, paní Marie 
Marcinková, kancelář č. A 112, tel. č. 
354 224 858 nebo 725 885 432 nebo 
e-mail: mmarcinkova@ostrov.cz. (kš)
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PRVNÍ OSTROVSKÉ MIMINKO ROKU 2021
Prvním ostrovským miminkem 

roku 2021 je holčička Anežka Škyto-
vá. Narodila se v porodnici Karlovar-
ské krajské nemocnice v  Karlových 
Varech v  úterý 5.  ledna těsně před 
třetí hodinou ranní. Šťastnými rodiči 
jsou manželé Eva a  Jan Škytovi. Hol-
čička vážila po narození 2130 g a mě-
řila 44 cm. Po propuštění z  porod-
nice doma Anežku přivítá také její 
sestřička, čtyřletá Ema. Stejně jako 

v  letech předchozích se i  tento rok 
za prvním narozeným ostrovským 
miminkem po propuštění z porodni-
ce vypravil starosta města. Jan Bureš 
předal novopečené mamince finanč-
ní dar města Ostrov spolu s květina-
mi a blahopřáním.

Kateřina Šplíchalová
vedoucí odboru sociálních věcí 

a zdravotnictví MěÚ Ostrov

MĚSTSKÝ PSÍ
ÚTULEK BETY
V ROCE 2020

Tak jako většina z  vás, i  my jsme 
museli řešit situaci s covid-19 a při-
způsobit provoz útulku nastalé 
situaci. Naštěstí se podařilo vše 
zvládnout a  provoz nebyl přeru-
šen. Pokračovaly i služby nastavené 
z  minulých let. Kafilerní box, ho-
tel pro psy nebo umístění pejska 
natrvalo do útulku. V  roce 2020 
jsme přijali 79 psů, odešlo 81 psů. 
V  rámci kastračního programu 
bylo vykastrováno 27 psů. Dnes již 
můžeme říci, že do náhradních ro-
din odchází 99 procent psů kastro-
vaných. Díky městu Ostrov a panu 
starostovi Ing. Janu Burešovi útulek 
získal nové zázemí a  do budoucna 
se tím prostředí pro pejsky i perso-
nál zlepší. Budeme doufat, že rok 
2021 bude lepší pro lidi i  pro zví-
řátka.

Přejeme Vám hodně radosti s va-
šimi čtyřnohými kamarády a  těší-
me se na setkání s vámi.

Hana Šimková,
předsedkyně spolku Ostrovský Macík

Prvním ostrovským miminkem roku 2021 
je Anežka Škytová.

STRÁŽNÍCI MĚSTSKÉ POLICIE JEZDÍ POMÁHAT ŘIDIČŮM 
SE STARTOVÁNÍM AUTOMOBILŮ

S žádostí o pomoc se na měst-
skou policii zdaleka neobrací pou-
ze lidé v ohrožení zdraví nebo živo-
ta. V zimních měsících často volají 
na služebnu bezmocní řidiči, kteří 
nemohou nastartovat svůj vůz.

„Dobrý den, potřeboval bych na-
startovat vozidlo. Asi nějak takto 
zní zimní, téměř každodenní ozná-
mení od zoufalých občanů, kteří 
potřebují pomoct při nastartování 
svého vozidla,“ popisuje jednu ze 
současných činností velitel Městské 
policie Ostrov Ladislav Martínek.

Podle jeho dalších slov hlídka ráda 
pomůže a  většinou má tento pokus 
o  nastartování dobrý konec. Ob-
čas se ale stává, že řidiči volají více-
krát, což samozřejmě už strážníci 
příliš netolerují. „Rádi pomůžeme 
a  problém může mít každý. Pokud 
ale někdo potřebuje naši pomoc se 
startováním téměř každý den, jde 

pravděpodobně o  vážnější problém 
a  my samozřejmě nemůžeme sup-
lovat služby autoservisu,“ doplňuje 
velitel.

Vedení Městské policie Ostrov si 
vede statistiku, kdy hlídka vyjížděla 
se startovacím agregátem na pomoc 

řidičům. Za minulý rok 2020 eviduje 
městská policie na 152 vozidel a  řidi-
čů, kteří tuto službu využili. „Byli jsme 
jedni z prvních, kteří tuto službu začali 
řidičům poskytovat, a jsme rádi, že to 
od nás okoukali i  v  dalších městech,“ 
dodal Ladislav Martínek. (red)

Téměř každý den volají zoufalí řidiči na služebnu městské policie a prosí o pomoc s nastartováním vozidla.



7www.ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.cz

AKTUALITY

Občanem města roku 2019 se stal rytecký mistr Tomáš Lesser.

Mezi vítězi ankety Karlovarského kraje Senior 
roku byla i Zdeňka Čepeláková z Ostrova.

NOMINUJTE VÝZNAMNOU OSOBNOST NA OCENĚNÍ OBČAN MĚSTA
Jako každoročně dovolujeme si vás 

i  letos oslovit s  výzvou ke spolupráci 
při hledání význačné osobnosti, která 
v uplynulém roce vykonala mimořád-
ně významný čin, dosáhla úspěchů 
v oblasti vědy, kultury, sportu, vynikla 
při organizování společenských aktivit 
ve městě, nezištně se angažovala v so-
ciálních službách  – výraznou měrou 
přispěla k  rozvoji města Ostrova a  ke 
zvýšení kvality života našich občanů. 
Touto cestou máte jedinečnou mož-
nost těmto neobyčejným lidem podě-
kovat a vyjádřit jim své uznání.

Ocenění „Občan města roku“ se udě-
luje také za celoživotní zásluhy a rovněž 

může být uděleno in memoriam. Zná-
te-li někoho, kdo si podle vás toto oce-
nění zaslouží, podejte prosím písemný 
návrh nejpozději do středy 31.  břez-
na 2021. Návrh je možné doručit osob-
ně do podatelny Městského úřadu Os-
trov nebo poslat e-mailem na adresu: 
zzelezna@ostrov.cz Do návrhu uveďte 
jméno, případně i  kontakt na navr-
hovanou osobnost a  připojte stručné 
zdůvodnění, proč je z vašeho pohledu 
právě tato osobnost vhodnou kan-
didátkou / vhodným kandidátem na 
toto čestné ocenění. K návrhu připojte 
své jméno a kontaktní údaje (telefon, 
e-mail).

Doručené návrhy bude projednávat 
Rada města Ostrov a o nositeli ocenění 
za loňský rok rozhodne Zastupitelstvo 
města Ostrov v dubnu tohoto roku.
Od roku 1997 bylo ocenění Občan města 
roku uděleno těmto osobnostem
1997 Mgr. Zdeňka Čepeláková, Dagmar 
Čurdová, Mgr. Ivan Matouš
1998 Jana Růžičková, Mgr. Irena Konývko-
vá
1999 Božena Poledníčková, Miroslav Kitz-
berger, Vladimír Novotný in memoriam
2000 Ing. Jan Zborník
2001 PhDr. Jaroslav Fiala
2002 Mgr. Lidmila Hanzlová, František Kůs
2003 Helena Valová, Stanislav Sojka
2004 Eva Pluhařová, RNDr. Vladimír Vít
2005 Radim Rulík
2006 ocenění nebylo uděleno
2007 MUDr. Marie Petrášová, Walburga 
Mikešová
2008 Vojtěch Písačka, Mgr. Jiří Navara
2009 František Jankovský
2010 Jan Mareš, Jiří Šmíd, Libuše Půdová
2011 ocenění nebylo uděleno
2012 Eva Žiláková
2013 Vladimír Pražma
2014 Josef Horák in memoriam
2015 Mikuláš Kriška, Vlastislav Mareš
2016 Zdeňka Janischová
2017 Ing. Václav Šrámek
2018 Mgr. Andrea Burešová
2019 Tomáš Lesser

Děkujeme vám za spolupráci a pro-
jevený zájem.

Zuzana Železná,
referentka OKSVS MěÚ Ostrov

ZDEŇKA ČEPELÁKOVÁ OBDRŽELA 
MIMOŘÁDNOU CENU HEJTMANA 
KARLOVARSKÉHO KRAJE

Karlovarský kraj vyhlásil anketu 
Senior roku 2020. Spolek přátel měs-
ta Ostrova nominoval na tuto cenu 
jednu ze zakladatelek SPMO, jeho 
dlouholetou předsedkyni a  i  v  sou-
časné době stále aktivní členku výbo-
ru spolku paní Zdeňku Čepelákovou. 
Paní Čepeláková pravidelně spolupra-
cuje s městem Ostrov na akcích sou-
visejících s historií města, píše odbor-
né články do Ostrovského měsíčníku 
a  je odbornou poradkyní pro nákup 
ostrovského porcelánu značky PULS. 
Dlouhodobě se rovněž angažuje ve 
spolupráci a  udržování přátelských 

vztahů s  našimi partnerskými městy. 
Ve svém věku je stále aktivní a je vždy 
ochotná poradit a pomoci při veške-
rých aktivitách týkajících se našeho 
města.

Rada Karlovarského kraje vyhlási-
la vítěze, mezi nimiž byla také Mgr. 
Zdeňka Čepeláková, která obdržela 
mimořádnou Cenu hejtmana Karlo-
varského kraje. Slavnostní ceremoni-
ál předávání cen oceněným se konal 
v Městském domě kultury v Sokolově 
dne 18.  12.  2020, bohužel bez účasti 
veřejnosti.

Za SPMO Marie Hellerová

mailto:zzelezna@ostrov.cz
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BUĎME OHLEDUPLNÍ K SOBĚ I K PŘÍRODĚ
V době různých opatření vlády v boji 

s COVID-19 jsme se naučili objednávat 
mnoho zboží přes internet. Objed-
náváme z  pohodlí domu, zamezíme 
kontaktu s  jinými lidmi a  chráníme 
sami sebe i  své nejbližší. Občas je to 
také jediná možnost, jak nakoupit, ne-
boť kamenné obchody jsou uzavřené. 
Ano, to je pochopitelné, také je jasné, 
že muselo dojít k  nárůstu množství 
doručených zásilek do domácností 
a  s  tím i  množství odpadu. Přesněji 
řečeno obalového odpadu, a  to jak 
plastového, tak papírového. Většina 
občanů již ví, že tyto obaly je potřeba 
vytřídit a  nevhazovat do směsného 
odpadu, tedy do černých popelnic. 
Plasty vhazují do žlutých kontejnerů 
a papír do modrých. Ale je spousta lidí 
mezi námi, kteří odpad vytřídí, nicmé-
ně ho již nevhodí do nádoby. Papíro-
vou krabici nesešlapou, neroztrhají. 
V  lepším případě sice krabici vhodí 
do nádoby, která má vrchní otvírá-
ní, ale tím, že není sešlapána, zabere 
zbytečně mnoho prostoru. Stačí dvě 
takto nezpracované krabice a  nádo-
ba je plná. Pokud je po ruce nádoba 
se spodním výsypem, tvz. iglú, otvory 
jsou menší, pak se taková nesešlapaná 
krabice do otvoru nevejde. A  skončí 
vedle nádoby na zemi. Menší otvory 
však mají své opodstatnění. Jsou zde 
právě proto, aby se krabice a  karto-
ny roztrhaly, zmenšil se jejich objem 
a  aby poté byla nádoba plně využita. 

V opačném případě by svozová firma 
vyvážela vzduch, nádoby by byly ne-
ustále plné a  častějšími vývozy by se 
služba prodražila. Tím bychom zatěžo-
vali životní prostředí výfukovými plyny 
svozového vozidla více, než je nutné. 
Pokud se stane, že nádoba je opravdu 
plná, můžeme to využít k  tomu, že si 
protáhneme svaly a odpad odneseme 
k  dalšímu stanovišti s  nádobami na 
separovaný odpad. Docházková vzdá-
lenost je většinou do 90 metrů. Tímto 
pohybem lze udělat alespoň trošku 
něco dobrého pro své zdraví. V Ostro-
vě většinou z  jednoho stanoviště ná-
dob na odpad vidíte i další stanoviště.

Menší otvory na tzv. iglú mají i další 
důvod. Ztěžují případným nezodpo-
vědným osobám vhazovat do těchto 
nádob směsný komunální odpad, který 
patří do černých nádob, a znehodnotit 
tím tříděný odpad v  celém svozovém 
autě. Takto znehodnocený odpad se 
buď musí znova vytřídit, nebo nezbývá 
než celý náklad odvézt rovnou na sklád-
ku a  nelze ho recyklovat. V  nádobách 
s vrchním plněním (nádoby o objemu 
1100 l), které nemají takto omezené 
vhazování, vídáme bohužel dost často 
pytle se směsným komunálním odpa-
dem, někdy i stavební suť.

Je také důležité, aby si i  živnostníci 
a  právnické osoby, zapojení do sys-
tému města s  nakládáním s  odpady, 
uvědomili, že tím, že uzavřeli smlouvu 
s městem, mohou sice využívat nádob 

na separovaný odpad, ale musí se řídit 
stejnými pravidly jako ostatní občané 
města. Tedy odpad sešlapat či natrhat 
a poté vložit do nádob. Pokud tak ne-
budou činit, může město s nimi smlou-
vu ukončit a pak již tyto nádoby užívat 
nemohou a musí si na své náklady za-
bezpečit vlastní nádoby na separovaný 
odpad a jejich vývoz si platit. To už by 
si velice rozmysleli, jestli zmenší objem 
odpadu a popelnici využijí do každého 
centimetru, či nikoliv a budou platit vý-
voz vzduchu. Apelujeme na živnostníky, 
aby primárně využívali tzv. iglú a menší 
nádoby ponechali k využívání běžným 
občanům bydlícím poblíž. Ti mají určitě 
méně kartonových či plastových obalů 
a  nádobu využije více lidí, než když ji 
zaplní obaly od zboží jeden živnostník.

Tím, že budeme udržovat čistotu 
okolo nádob na odpad, jsme ohledu-
plní k  životnímu prostředí (vítr např. 
nerozfouká plasty po okolí), ale také 
k  ostatním lidem žijícím v  Ostrově. 
Ne každému se líbí, když má pod okny 
nepořádek nebo se musí prodírat se 
svým vytříděným odpadem skrz kra-
bice, aby se dostal k  nádobě. Proto 
vás prosíme, buďte ohleduplní k sobě 
i k přírodě. Děkujeme.

Petra Niederhafnerová,
MěÚ Ostrov

Udržujte čistotu okolo nádob na odpad.
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ZABOUCHNUTÉ DVEŘE BYTU S HOŘÍCÍMI SVÍČKAMI, AGRESIVNÍ
PYROMAN A ŘIDIČ SE ZÁKAZEM ŘÍZENÍ, STRÁŽNÍCI SE OPĚT NENUDILI

Strach z  otevřeného ohně a  pocit 
zoufalství. Tak se dá stručně popsat 
pocit slečny, která o pomoc volala na 
služebnu ostrovské městské policie. 
Dostala se totiž do nepříjemné situace, 
když si zabouchla klíče v  bytě a  uvě-
domila si, že má doma zapálené svíč-
ky. „Na místo jsme vyslali hlídku, která 
slečnu uklidnila a za pomoci vlastního 
vybavení zabouchnuté dveře otevřela,“ 
popisuje jeden ze zásahů velitel Měst-
ské policie Ostrov Ladislav Martínek 
a  dodává, že na první pohled nepří-
jemná patálie skončila pro oznamova-
telku bez nehody a pro strážníky slad-
kým poděkováním v podobě cukroví.

Na sladkou tečku už ale nemohli 
pomýšlet strážníci, kterým anonym 
oznámil, že skupina občanů odpaluje 
za bývalou služebnou městské policie 
petardy mezi zaparkovanými vozidly. 
„Na místě byli zastiženi tři viditelně 
podnapilí muži, z  nichž jeden se vůči 
jednomu ze strážníků začal chovat ag-
resivně, neuposlechl opakované výzvy 
ke zklidnění, a proto musely být pou-
žity hmaty, chvaty ke zjednání klidu 
na místě,“ popisuje velitel a  doplňuje, 
že dva muži u sebe neměli doklad to-
tožnosti, a proto byla na místo přivo-
lána hlídka PČR Ostrov. Všichni muži 
byli oznámeni pro porušení krizového 
opatření.

A státní policisté museli strážníkům 
asistovat i  v dalším případě, kdy hlíd-
ka MP spatřila v ulici S. K. Neumanna 
vozidlo s  litevskou SPZ. Z místní zna-
losti strážníci viděli na místě řidiče 

muže, kterému je udělen zákaz řízení 
všech motorových vozidel. „Strážníci 
po chvíli zastavili za vozidlem Audi, 
aby provedli kontrolu totožnosti řidi-
če z důvodu uděleného zákazu, a spo-
lujezdce, který se nacházel na zadním 
sedadle. Strážníci přistoupili k vozidlu 
a  vyzvali řidiče k  předložení potřeb-
ných dokladů pro řízení motorové-
ho vozidla. Ten předložil pouze malý 
technický průkaz vozidla a dále uvedl, 
že ostatní doklady má v druhém vozid-
le. Na místo byla přivolána hlídka PČR, 

která provedla lustraci osob ve vozid-
le, kde bylo zjištěno, že na místě řidiče 
se nachází opravdu osoba se zákazem 
řízení. Ta posléze následovala hlídku 
PČR na služebnu k  dalšímu šetření,“ 
doplnil Ladislav Martínek, který upo-
zornil i  na preventivní akci nazvanou 
„Buď vidět a  přežij“, která v  minulých 
dnech probíhala v ulicích Ostrova.

„Při této akci se občanům rozdávaly 
reflexní prvky, které v některých přípa-
dech dokáží předejít nehodám a zraně-
ní,“ uzavřel velitel městské policie. (kor)

CHYSTÁTE SE NA HORY? NEZAPOMEŇTE VÝBAVU
Policisté Karlovarského kraje by 

rádi varovali návštěvníky hor před 
hrozícím nebezpečím, neboť i  zde 
jim hrozí určitá rizika.

Před jízdou do horských oblastí si nejpr-
ve zjistěte povětrnostní podmínky v dané 
oblasti. Mnoho horských oblastí a jednot-
livých měst má již na svých internetových 
portálech aktuální meteorologické zprá-
vy, případně webkamery přímo z  dané 
oblasti. Pokud na horách panuje nepřízni-
vé počasí, raději vůbec nevyjíždějte.

Trasu výletu si vždy naplánujte a  pří-
padně mějte i náhradní variantu. V krás-
ném počasí se může stát, že oblast bude 
již přeplněna turisty a nebude zde možné 
ani zaparkovat.

Do hor se však nevydávejte bez kva-
litní zimní výbavy vašeho vozidla. Což 
znamená povinné zimní obutí, řetězy, 
případně lopatu na vyproštění vozidla. 
Auto mějte vždy dostatečně natanko-
vané. V případě, že někde uvíznete, si 
můžete alespoň přitopit, než pro Vás 
dorazí pomoc.

Při pohybu na horách se držte vyzna-
čených tras a  dodržujte řádně místní 
dopravní značení v dané oblasti. Vždy 
u sebe mějte mobilní telefon, abyste si 
v  případě potřeby mohli zavolat po-
moc. I  použití reflexních prvků je na 
horách důležité, neboť správný spor-
tovec i turista se řídí pravidlem “Vidět 
a být viděn“.

V  případě zimních sportů použí-
vejte kvalitní vybavení určené pro 
jednotlivé sporty. Můžete tak pře-
dejít nepříjemnostem s  výstrojí či 
nebezpečí úrazu. Při jízdě na lyžích či 
snowboardu mějte ochrannou přil-
bu, ochranu očí i páteře.

Vozidla parkujte jen na vyznače-
ných místech. Své věci nenechávej-
te volně viditelné a  své sportovní 
vybavení nenechávejte bez dozoru, 
abyste se nestali obětí krádeže. Věci 
odkládejte jen tam, kde je máte na 
dosah a  na dohled, či na zabezpe-
čená a  hlídaná místa provozovatele 
zařízení.

Věra Hnátková, mluvčí PČR

Strážníci rozdávali lidem v Ostrově reflexní prvky.
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AKTUALITY

s Českým rozhlasem

Pošlete nám své tradiční  
domácí recepty a vyhrajte  
nové vybavení do kuchyně 

v hodnotě 100 000 Kč.

POCHOUTKOVÝ ROK 2021

Každou neděli 10.00–11.00 | 21.00–22.00 hodin

Jaroslav Sapík Naďa Konvalinková

Ostrov | R-KVARY 
 91.0 FM | 103.4 FM

www.pochoutkovyrok.cz

MOŽNOST OBNOVENÍ REGISTRACE V KNIHOVNĚ A DALŠÍ SLUŽBY
V  poslední době si řada čtenářů 

obnovuje své členství v  knihovně. 
Velice nás to těší. Pokud byste chtěli 
následovat jejich příkladu, je to velice 
jednoduché. Původní registraci vám 
obnovíme na  požádání telefonicky 
nebo prostřednictvím e-mailu. Pokud 
máte zájem o novou registraci, vyplň-
te formulář dostupný na naší webové 
stránce. Odkaz je v  pravém horním 
rohu pod názvem E-registrace.  Vybe-
rete si typ registrace a po jejím schvá-
lení budete informováni potvrzovacím 
e-mailem. Registrační poplatek je mož-
né hradit bankovním převodem. Kon-
krétní údaje budou součástí potvrzo-
vacího e-mailu.

V  době, kdy je knihovna kvůli plat-
ným nařízením uzavřena pro veřej-
nost, mohou registrovaní čtenáři vyu-
žívat našich služeb. Mohou si půjčovat 
jak elektronické knihy, tak i ty klasické 
knihy, které jim rozvezeme až domů. 
Čtenáři mohou zdarma využívat také 
největší on-line databázi novin a  ča-
sopisů Pressreader. Po stažení aplikace 
Pressreader do vašeho chytrého zaří-
zení a  přihlášení pod účtem Městské 
knihovny Ostrov můžete v  klidu své-
ho domova nerušeně listovat svými 

oblíbenými časopisy a novinami, nejen 
českými, ale i zahraničními.

Knihy si můžete půjčovat přes náš 
katalog, který naleznete na webových 
stránkách knihovny (mkostrov.cz) 
v  pravém horním rohu. Po přihlášení 
ke svému účtu si můžete knihy nejen 
rezervovat a  odkládat do poličky, ale 
také jednoduše prodloužit výpůjční 
lhůtu všech dokumentů. Následně 
vám knihy připravíme a  rozvezeme, 
případně si je budete moci vyzved-
nout (dle aktuálně platných nařízení).

Městská knihovna Ostrov je za-
pojena do používání služeb Národní 
digitální knihovny. Z  čehož plyne je-
dinečná možnost, jak se dostat k  dí-
lům nedostupným na trhu. Na webu 
ndk.cz naleznete plné texty doku-
mentů (knih, časopisů, novin atd.) 
vydaných na území České republiky 
do roku 1989 a  o  něco později až do 
roku 2007 (periodika do roku 2009). 
Jedná se o  dokumenty, které jsou 
chráněny autorským právem (tj. neu-
plynulo 70 let od smrti autora) a kte-
ré  nejsou dostupné na trhu. Kromě 
toho zde naleznete plné texty doku-
mentů, jež jsou z hlediska autorského 
práva tzv. volné (autorskoprávně již 

nechráněné). Služba je poskytována 
na základě licenční smlouvy Národ-
ní knihovny ČR s  kolektivními správ-
ci DILIA a OOA-S. Věříme, že tuto služ-
bu využijí nejen studenti, ale také další 
čtenáři. U děl dočasně zpřístupněných 
bude vyžadováno přihlášení přes váš 
účet u naší knihovny. Poté můžete ne-
rušeně pročítat veškeré knižní skvosty, 
které tato databáze nabízí.

Nejaktuálnější informace o službách 
knihovny naleznete na našich webo-
vých stránkách a facebooku knihovny. 
Máte-li nějaké dotazy či náměty, nevá-
hejte se na nás obrátit.
Kontakty:
Telefon: 343 434 300
Mobil: 773 546 490
E-mail: info@mkostrov.cz
Katalog: katalog.mkostrov.cz
Web: mkostrov.cz
FB: @KnihovnaOstrov

Těšíme se, že brzy nastanou lep-
ší časy a  budeme se vídat pravidelně 
a hlavně osobně, přímo v knihovně.

kolektiv MK Ostrov

https://mkostrov.cz/index.php?l=cs&p=predregistrace
https://mkostrov.cz/index.php?l=cs&p=predregistrace
https://dnnt.nkp.cz/seznam.html
http://www.dilia.cz/kolektivni-sprava
http://www.ooas.cz/
about:blank
mailto:info@mkostrov.cz
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PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

Na snímku Kateřina Bodláková a její žačka.

SOUKÁNÍ OSTROV 2021 BUDE JIŽ POTŘINÁCTÉ
Už potřinácté v řadě se letos na přelo-

mu dubna a května mělo konat tradiční 
setkání mladých divadelníků v Ostrově. 
Mezinárodní festival Soukání Ostrov 
2021. Bohužel vzhledem k současné si-
tuaci jsme byli nuceni přípravy festivalu 
zastavit. Nejen z důvodu nejisté situace, 
kvůli které nevíme, zda a v jaké podobě 
by se festival mohl na jaře konat.

Protože festival má být časem, kde 
se mohou účastníci potkat a seznámit 

nejen skrze svá představení, ale i osob-
ně a během dílen, rozhodli jsme se mís-
to provizorních řešení, jakým by bylo 
například konání festivalu online, po-
sunout termín konání festivalu na září 
tohoto roku. S ohledem na momentál-
ní možnosti souborů tvořit bychom le-
tos chtěli otevřít festival i menším for-
mám, s důrazem na tvůrce tuzemské.

Třinácté Soukání Ostrov s  podtitu-
lem Komunikace bude. (red)

VŠICHNI MOHOU DÁVAT NADĚJI
Nejsou to jen technologie, díky kte-

rým je v současné době možná výuka. 
Nejsou to jen děti, které se se součas-
nou situací ve vzdělávání potýkají. 
Impulsem pozitivní energie a zdrojem 
naděje mohou být i senioři.

Po přechodu na distanční výuku 
bylo i  seniorům, kteří se v  základní 
umělecké škole vzdělávají, nabídnu-
to, zda by se jí také nechtěli účastnit. 
A  zápal těch, kteří se zapojili, se stal 
(opět) inspirací pro jejich pedagogy. 

Místo uměleckých oborů si sice museli 
nejdříve osvěžit, nebo dokonce osvo-
jit počítačovou gramotnost. Museli 
se naučit s  technologiemi,  programy 
a zařízeními pracovat, aby mohli dělat 
to, co je baví. Někteří se museli vybavit 
novými přístroji, upgradovat počítače, 
naučit se s dotykovými zařízeními. Pře-
konat se. Přes nejrůznější platformy se 
tak mají dále možnost setkávat se svý-
mi pedagogy a překvapovat pílí a od-
hodláním.

Tak jako u mladších žáků, i tady ně-
koho distanční výuka brzdí a někomu 
pomáhá v rozvíjení talentu. Některým 
přece jen vyhovuje, že nemusí nikam 
chodit a mohou si na vše, i na hodinu, 
udělat svůj klid. Mohou se lépe sou-
středit na svůj rozvoj, který dělají jen 
kvůli sobě a lásce k umění, přičemž je 
obdivuhodné, jak je jejich motivace 
silná. K výuce pak učitelé využívají ty 
samé metody jako k výuce „mladých“, 
podle nástroje a  možností  – cvičení 
s  podkladem, interpretaci etud, skla-
deb, odpadá jen společné hraní, kte-
ré je bohužel obtížně proveditelné se 
zpožděním přenosu.

Distanční výukou možná odpadá 
část setkávání mezi sebou. Chybí mís-
ta pro společnou tvorbu při společ-
ném zpěvu a hraní a chybí i to prosté 
potkávání mezi dveřmi při střídání 
mezi hodinami. Ale pro nás všechny 
je důležité potkávat se alespoň tak, 
jak nám to nařízení dovolují. Navíc 
distančně se na hodinu můžete při-
pojit i z lázní.

Za podělení se o zkušenosti a radost 
z výuky seniorům děkuji: Kateřině Bod-
lákové, Janu Veverkovi, Jiřímu Klauko-
vi, Petru Tyrovi a Patriku Soškovi.

Ondřej Šulc Králová

ŠKOLNÍ DOPRAVA PRO DĚTI ZE KFEL JE ZAJIŠTĚNA
Loni v  srpnu rada města schválila 

zajištění školní dopravy pro školou po-
vinné děti s trvalým bydlištěm ve Kfe-
lích. Kfely do té doby byly jediná měst-
ská část, odkud školáci neměli vhodné 
dopravní spojení ráno do školy.

Doprava je zajištěna prostřednictvím 
soukromého dopravce, který operativ-
ně přizpůsobuje kapacitu použitého 
dopravního prostředku aktuálnímu 

zájmu o  dopravu. Školní doprava je 
využívána i přes omezení klasické škol-
ní docházky. V  současné době jezdí 
školáci do prvních a druhých tříd, ne-
přetržitě jezdí děti do základní školy, 
která je vyčleněná pro děti do deseti 
let, jejichž rodiče v současné krizové si-
tuaci zabezpečují náročné úkoly ať už 
ve zdravotnictví, sociálních službách 
nebo bezpečnostních složkách.

V současné době školní dopravu ze 
Kfel využívá 12 žáků. Děti, které ještě 
nejsou k dopravě přihlášené, mohou 
jejich rodiče přihlásit kdykoli, i když 
větší zájem předpokládáme po pře-
konání covidové krize.

Město Ostrov v loňském roce od září 
do prosince zaplatilo 15 536 Kč za cel-
kem 58 jízd. 

(jj)
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PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

TŘÍKRÁLOVÁ TRADICE V MATEŘSKÉ ŠKOLE POTĚŠILA I POMOHLA
Začátek zimy je vždy ve znamení nej-

krásnějšího svátku v roce, Vánoc. Ob-
dobí příprav v MŠ by se dalo vyjádřit 
nespočtem podstatných jmen – vyrá-
bění, dárek, přání, rodina, láska, těšení, 
pečení, vůně, vyprávění… Po svátcích 
se děti vrací do školky plné zážitků 
a s touhou podělit se o ně s kamarády 
a svými učitelkami. Škola ožívá a hučí 
to v ní jako v úle. Zároveň nastává čas 
na přípravy dalšího svátku, Tří králů. 
V rámci několikaleté spolupráce s ob-
lastní Charitou Ostrov nám byla opět 
zapůjčena kasička pro sbírku a poskyt-
nuty drobné dárky pro děti.

Děti se během týdne seznámily s pří-
během tří králů, jejich cestou do Betlé-
ma k Ježíškovi. V současné době dětem 
přibližujeme význam tohoto svátku 
hlavně jako pomoci lidem, kteří se 
ocitli v nouzi. Děti nás samy překvapily 

svými nápady, komu a jak by peníze ze 
sbírky mohly pomoci. Přípravy vrcho-
lily vyráběním královských korun, kdy 
každá byla jiná. Zdobilo se tiskátky, 
tuší, kresbou, lepením. Společné měly 
pouze jedno – začáteční písmeno jmé-
na některého z králů. Při vyrábění zněly 
koledy a děti se učily společně tu nej-
známější, My tři králové jdeme k vám.

Ve středu 6. 1. se děti od rána moc 
těšily na koledování. Starší děti v  bí-
lém, v královských korunách postupně 
obešly všechny třídy a  zaměstnance 
s  koledou. Králové se představili jmé-
nem a  popsali dary, které nesou do 
Betléma. Všichni jsme si s  patřičnou 
úctou prohlédli truhličku se „zlatem“ 
a  přivoněli ke zdobeným krabičkám 
s myrhou a kadidlem. Poté děti vloži-
ly peníze od rodičů do kasičky, kterou 
předškoláci odnesli zpátky do Charity 

Ostrov. Králové také nezapomněli pa-
třičně označit třídy a pracoviště školy 
letopočtem a požehnáním.

Motivaci tříkrálovou jsme využili 
ve školce i k dalším činnostem. K roz-
víjení základů matematických před-
stav – k řešení cest, labyrintů, určování 
počtu, k  rozvíjení jazykových doved-
ností dětí – ke hře s hláskami, tvorbě 
slov, procvičování krátkodobé paměti, 
vyprávění, k  pohybovým, pracovním 
a výtvarným činnostem.

A nyní se už těšíme na poslední zim-
ní svátek  – masopust. Letos bohužel 
proběhne jen v  jednotlivých třídách. 
Věříme ale, že si i  tak veselici s dětmi 
užijeme.

Přejeme vám všem co nejvíce důvo-
dů k veselí a pohodě po celý rok 2021

za kolektiv MŠ Úsměv, Palackého
Jaroslava Niklasová

Děti se seznámily s příběhem tří králů a jejich cestou do Betléma k Ježíškovi.
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VOLNÝ ČAS

MÁMA V LESE ROZDÁVÁ RADOST SENIORŮM
Kdo jsem

Jmenuji se Zdeňka Bílková a povo-
láním jsem kurátorka umění, vedoucí 
galerie Letohrádek Ostrov, pobočka 
Galerie umění Karlovy Vary. V  sou-
časné době jsem na mateřské. Mám 
roční holčičku Marušku. V rámci své-
ho zaměstnání v galerii jsem se věno-
vala různorodým činnostem, od kurá-
torství výstav přes edukativní aktivity 
pro děti, dospělé i  seniory, pořádání 
velkých doprovodných akcí galerie 
(např. Zahradní slavnost, Historický 
piknik, Umělecké sympozium), péči 
a  dokumentaci sbírek galerie, PR, 
správu webových a  facebookových 
stránek galerie.
Máma v lese

Asi před půl rokem jsem založila 
vlastní značku Máma v lese. Větší část 
roku žiji a tvořím nedaleko Měděnce 
na horské chatě. Odtud tedy název 
Máma v lese. Zaměřuji se na šití pře-
devším miminkovského a  dětského 
oblečení. V  minulosti jsem navrho-
vala autorské oděvy, především spo-
lečenské šaty, měla jsem také několik 
módních přehlídek. Při plném úvazku 
v  galerii jsem se již této činnosti ne-
mohla věnovat naplno. Tvořila jsem 
především drobnější věci, šperky, de-
korace, věnovala jsem se také knižní 
vazbě. Své tvůrčí schopnosti jsem vy-
užívala v galerii v rámci pořádání růz-
norodých výtvarných a  edukativních 
programů.

Se značkou Máma v  lese jsem zalo-
žila také facebookovou skupinu, kde 
se snažím pravidelně publikovat různé 
články, především motivační a  inspi-
rační. Naleznete tu návody a  nápady 
na tvoření, recepty na vaření a pečení, 
rady a tipy z oblasti bylinek, aromate-
rapie či domácí kosmetiky. V měsících 
říjnu a  listopadu jsem se věnovala se-
riálu Jak se z  toho nezbláznit. Šlo mi 
samozřejmě o  situaci okolo koronavi-
ru. Tento seriál měl 20 dílů. V článcích 
jsem se snažila poukázat na to, co je 
důležité a  co nás drží v  podobných 
chvílích tzv. nad vodou, např. přátelé 
či rodina. Zároveň jsem zveřejňova-
la články o  „drobnostech“, které nám 
mohou zlepšit náladu, např. káva, čo-
koláda, bylinky. V prosinci jsem publi-
kovala sérii článků s názvem Adventní 
kalendář, kde jsem zveřejnila např. tipy 
na dárky od rukodělných a  umělec-
kých tvůrců v regionu, kteří vlivem ne-
konání předvánočních jarmarků přišli 

o dost velkou část možných tržeb. Dal-
ší články byly věnovány např. vánoční-
mu cukroví či nápadům na vlastnoruč-
ně vyrobené dárky. Z mé facebookové 
skupiny se postupně stal můj osobní 
blog a  komunita skupiny stále, i  když 
pomalu, roste (k 25. 12. 355 členů).
Projekt Máma v lese
pomáhá seniorům

Už od začátku založení značky 
Máma v  lese jsem uvažovala o  dob-
rovolnické činnosti. Chtěla jsem se 
nejprve zaměřit na maminky samoži-
vitelky. Nevěděla jsem ale, jak a  co 
konkrétního jim nabídnout. Pak se 
shodou několika okolností vyskytla 
možnost spolupracovat s  domovem 
seniorů ve Vejprtech. Bylo to ke konci 
října a  v  té době byly již domovy se-
niorů uzavřené a klienti nemohli vidět 
své příbuzné či přátele. Chtěla jsem je 
nějak obveselit, udělat jim radost. Na-
psala jsem jim osobní dopisy, dámám 
věnovala svůj autorský šperk, pánům 
knihu, kterou jsem již nepotřebovala. 
Z  předání dárečků jsem měla velmi 
dobrý pocit a rozhodla jsem se v této 
činnosti pokračovat. Publikovala jsem 
na sociálních sítích tento projekt 
a  ozvaly se mi další domovy seniorů, 
které stály o  dárečky pro své klienty. 
Další balíčky putovaly do Příbrami, 
Prahy 4, Příboru, Ostrova a Klášterce. 
Za běhu jsem vymýšlela, jak tento pro-
jekt ufinancovat. Nabídla jsem svůj vý-
robek, látkový stromeček, stejný jako 
dostávali senioři v  domovech, k  pro-
deji. Nicméně nebylo to příliš úspěšné. 
Pár lidí si stromeček koupilo, celkově 
okolo dvaceti, z  toho osm kusů za-
koupila firma PULS investiční, s. r. o., 
Chomutov pro své zahraniční part-
nery, firmě velice děkuji za podporu 
projektu. Využila jsem tedy své osobní 
zásoby látek a některé stromečky uši-
la z  recyklované džínoviny. Nakoupit 
jsem ale musela květináčky, ve kte-
rých je stromeček zasazen, a různoro-
dé drobné vánoční dekorace, stužky 
a krajky či aranžérský mech.

Hledala jsem také tvůrčí partnery, 
kteří by mi pomohli dárečky vyrábět. 
Podařilo se navázat spolupráci s textil-
ní výtvarnicí Lenkou Herzogovou, kte-
rá vytvořila krásná přání a záložky. Od 
jedné kamarádky, která si nepřeje být 
jmenována, jsem získala pro seniory 
krásné náramky z korálků a minerálů.

V  projektu Máma v  lese pomá-
há seniorům bych v  budoucnu ráda 

pokračovala. A  to jak formou ruč-
ně vyrobených dárečků, tak formou 
tvůrčích dílen pořádaných v  domo-
vech seniorů. Ráda bych pro svůj 
projekt získala více partnerů jak kre-
ativních, kteří by mi pomohli dárečky 
vyrábět, tak finančních, kteří by mi 
pomohli pokrýt náklady na materiál 
a  poštovné. Nabízí se také varianta 
spolupráce s firmami, které by mohly 
darovat sponzorský dar v podobě vý-
tvarného materiálu.

Zdeňka Bílková

Dárky, které dělají seniorům radost.
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MDDM OSTROV
Přihlášky na letní tábory v Manětíně, 

tábory pro rodiče a  děti, příměstské 
sportovní, taneční, jazykové, přírodo-
vědné a  výtvarné tábory, soustředě-
ní gymnastické, fotbalové spustíme 
v  úterý 2.  února  2021 v  8.00 online 
nebo v kancelářích MDDM.
LT MANĚTÍN
cena: 3 800 Kč, kritéria pro přijetí: věk 
8 až 15 let, přihláška do zájmového 
kroužku, trvalé bydliště v  Ostrově 
a  spádových oblastech Ostrova, po-
řadí (přihlásit se může kdokoli, před-
nostně však vyřídíme přihlášky dětí, 
které splňují daná kritéria současně).
termíny: 30.  6.–11.  7.  ; 11.–22.  7.  ; 
22. 7.–2. 8. ; 2.–13. 8. ; 13.–24. 8.
Sportovní soustředění v Manětíně
cena: 1 900 Kč, kritéria pro přijetí: spor-
tovní kroužky MDDM
termín: 24.–29. 8.
Tábor pro rodiče s dětmi v Manětíně
cena: 1 600 Kč dítě, 1 900 Kč dospělý
termín: I. 24.–28. 5. , II. 21.–25. 6.
Sportovní příměstský tábor
cena: 1 300 Kč, místo konání: MDDM 
Ostrov
Kromě sportování v  areálu MDDM 
jsou pro děti připraveny i  sportovní 
výlety mimo areál MDDM. Kritéria pro 
přijetí: po 1. třídě – 12 let
termíny: 12.–16. 7.; 19.–23. 7. ; 26.–30. 7.
Příměstský sportovní tábor s  vý-
ukou anglického jazyka
cena: 1 300 Kč, místo konání: MDDM 
Ostrov
kritéria pro přijetí: po 1. třídě – 12 let
termín: 2.–6. 8.
Příměstský taneční tábor
cena: 1 300 Kč, místo konání: MDDM 
Ostrov

kritéria pro přijetí: osvojená taneční a po-
hybová průprava dětí ve věku 3–8 let
termín: 9.–13. 8.
Příměstský výtvarný tábor
cena: 1 300 Kč, místo konání: MDDM 
Ostrov
kritéria pro přijetí: po 1. třídě – 12 let
termín: 23.–27. 8.
Fotbalový příměstský tábor ve spo-
lupráci s FK Ostrov
cena: 1 300 Kč, místo konání: areál FK 
Ostrov
kritéria pro přijetí: přednostně pro děti 
z fotbalového kroužku MDDM
termíny: 16.–20. 8.
Příměstské přírodovědné tábory
cena: 1 300 Kč, místo konání: Ekocen-
trum, výlety do přírody mimo Ostrov
kritéria pro přijetí: 7–12 let
termíny: 12.–16.  7.  ; 19.–23.  7.  ; 
26.–30. 7. ; 2.–6. 8. ; 9.–13. 8. ; 16.–20. 8.
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ  – VELIKO-
NOČNÍ MLÁĎÁTKA
do 15. března

Výtvarná a  rukodělná soutěž pro 
děti v  kategoriích: 4–7 let a  8–12 
let, jednotlivci nebo kolektiv, který 
tvoří maximálně 5 dětí. Tvořit mů-
žete libovolnou technikou, fantazii 
se meze nekladou. Soutěžní prá-
ce označené jménem, věkem, kon-
taktem, u  kolektivu i  počtem dětí, 
odevzdejte nejpozději do 15. března 
v MDDM Ostrov.

Výstavu všech soutěžních prací mů-
žete navštívit od 22. března do 9. dub-
na v přízemí MDDM.

Slavnostní vyhlášení vítězů v  každé 
kategorii proběhne v domě dětí v rám-
ci velikonoční výtvarné dílny ve čtvr-
tek 1. dubna v 10. 00.

Všechny akce, které dům dětí při-
pravuje v měsíci únoru a březnu, se 
uskuteční na základě aktuální hygie-
nicko-epidemiologické situace.

Sledujte, prosím, stránky a FB domu 
dětí, kde budeme naši činnost pečlivě 
aktualizovat.

Děkujeme vám, pracovníci MDDM.

Sportovní areál
V  měsíci únoru jsou všechna hři-

ště uzavřena a  zůstanou tak až do 
13. 3. 2021. Vstup na sportoviště bude 
možný v závislosti na počasí pouze po 
dohodě s pracovníky domu dětí.
Zimní stadion

Veřejné bruslení dle aktuálního roz-
pisu ledové plochy. Rozpis k dispozici 
vždy na nástěnce zimního stadionu, na 
webu MDDM a FB.
Kontakty
informace: 736 505 681
akce: 736 505 684
zájmová činnost: 731 615 657
doprava: 736 505 683
ekonomický úsek: 735 605 685
zimní stadion: 601 089 332
www.mddmostrov.cz

EKOCENTRUM
PROHLÍDKY PRO VEŘEJNOST – dle 
aktuální epidemiologické situace
Po–Pá 13.00–17.00, vstup zdarma

Udělejte si k  nám odpolední pro-
cházku a prohlédněte si venkovní voli-
éry i chovatelské klubovny. Dopolední 
hodiny jsou vyhrazeny návštěvám ko-
lektivů školských zařízení. Vstup zdar-
ma.
Jarní prázdniny

Sledujte, prosím, stránky MDDM 
a FB Ekocentra, kde budeme naši čin-
nost aktualizovat na základě aktuální 
hygienicko-epidemiologické situace.
Poděkování

Děkujeme všem návštěvníkům, kteří 
našim zvířátkům přinesli jablka, suché 
pečivo a jiné laskominy. Budeme velice 
rádi za další takovou podporu.

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

KONTAKT
tel. 731 615 658, 602 600 995
FB: Ekocentrum MDDM Ostrov
www.mddmostrov.cz/ekocentrum

Letní tábor Manětín patří k velmi oblíbeným místům. 
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KRUŠNOHOŘÍ ZNOVU OŽIJE POMOCÍ VIRTUÁLNÍ 
A AUGMENTOVANÉ REALITY
Virtuální realita je počítačová techno-
logie, která se snaží simulovat skutečný 
svět. Umožňuje ocitnout se v naprosto 
novém simulovaném prostředí a  in-
teragovat s  ním. Může oživit dávnou 
historii nebo zobrazit nereálná místa. 
Rozšířená nebo také augmentovaná 
realita (AR) je označení používané pro 
reálný obraz světa doplněný o další di-
gitální informace - texty, obrázky, fotky 
i 3D předměty. Tyto prvky přidává do 
reálného světa prostřednictvím chyt-
rého telefonu či tabletu, a  tak může 
rozšířenou realitu v dnešní době zažít 
prakticky každý. Znovuoživené Kruš-
nohoří je projekt, který těchto obou 
technologií využívá k tomu, aby míst-
ním i  návštěvníkům vyprávěl příběh 
Krušných hor tak trochu jinak, než 
jsou zvyklí. Tak aby poznali dávno za-
niklá místa a  jejich tehdejší podobu, 
pochopili historické události a  sou-
vislosti nebo aspoň na chvilku pocíti-
li atmosféru současných měst i  míst 
v době jejich největší slávy.

Na české i saské straně Krušných hor 
ve městech Ostrov, Boží Dar, Jáchymov, 
Abertamy, Loučná pod Klínovcem, 
Annaberg-Buchholz a  Breitenbrunn 
i  v  jejich okolí bude možné pomocí 
této počítačové technologie zhléd-
nout přímo v  terénu téměř čtyřicet 
vizualizací, které představí tato místa 
v jejich původní podobě. V Ostrově na 

Rastattském nádvoří zámku zhlédnou 
návštěvníci příběh Štěpána Šlika, který 
v době ražby slavného jáchymovského 
tolaru na ostrovském zámku i se svou 
rodinou žil a v Jáchymově bohatl. Dále 
je na Staré radnici připraven příběh 
oblíbeného starosty z 19. století – to-
skánského Habsburka Leopolda  II. 
V  zámeckém parku se návštěvníci 
mohou kochat pohledy na stavby 
jako Palác princů nebo Pohledová zeď 
v  době jejich vzniku a  budou moci 
pohlédnout i  na zámeckou zahradu 
se všemi architektonickými skvosty 
a  zahradními úpravami, nazývanou 
kdysi osmý div světa. Jáchymov nabíd-
ne např. slavnou vědkyni Marii Curie-
-Sklodowskou, která se podělí o  svůj 
životní příběh. Návštěvníci vstoupí do 
napínavého příběhu pádu rodu Šliků, 
seznámí se se slavným otcem minera-
logie a  lékárníkem Georgiem Agrico-
lou anebo budou moci nahlédnout do 
dolu Svornost a vidět práci horníků ve 
středověku.

A jak to celé bude fungovat? Jednot-
livé vizualizace budete moci prohlížet 
přes tablety, které budou k  zapůjče-
ní v  infocentrech jednotlivých měst, 
nebo na vlastních chytrých telefonech 
či tabletech pomocí speciální aplika-
ce pro Android a  iOS. Aplikace bude 
zdarma dostupná na Google Play nebo 
v  App Store. V  infocentrech, mobilní 

aplikaci nebo na webu www.ziveho-
ry.cz získáte informaci o  turistických 
trasách, které jednotlivá místa propojí 
a kde je možné vizualizace zhlédnout. 
Konkrétní místa budou v terénu ozna-
čena cedulemi a  pomocí QR kódů, 
které z nich načtete, se spustí přísluš-
ná vizualizace. Na jaře roku 2021 bu-
dou již všechny vizualizace dostupné 
a projekt spuštěn. Návštěvníci se mo-
hou směle pustit po stopách a objevo-
vání krušnohorské historie. Na vývoji 
a  tvorbě projektu Znovuoživeného 
Krušnohoří se podílela výše uvedená 
města a společnost Antikomplex, z. s. 
Projekt je pečlivě chystán již několik let 
za finančního přispění fondů Evropské 
unie. Všechny zúčastněné subjekty 
pevně doufají, že lepší poznání histo-
rie pomůže chránit a rozvíjet přírodní, 
kulturní a  historické dědictví Krušno-
hoří – našeho společného území.

Přijměte pozvání dne 20.  3.  2021 
od 14 hod. do Dvorany ostrovského 
zámku, kde bude projekt představen 
jeho tvůrci. Sledujte aktuální povole-
ní konání kulturních akcí v souvislosti 
s COVID-19. V případě zákazu konání 
kulturních akcí či shromažďování vět-
šího počtu osob bude projekt předsta-
ven v rámci jiné městské akce.

Více o projektu www.zivehory.cz
Dita Poledníčková

manažer pro cestovní ruch

Znovuobjevené Krušnohoří je projekt, který využívá moderních technologií.

http://www.zivehory.cz
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HON NA DIVERZANTY
Minulé číslo měsíčníku připomnělo 

dnes již úsměvnou historku se zapo-
menutým nábojem. Nikomu se tehdy 
naštěstí nic nestalo. O  pár let pozdě-
ji ale přišla s Vítězným únorem doba, 
kdy v  okolí Ostrova létaly mnohem 
nebezpečnější střely. Připomeňme si 
dnes jednu dramatickou událost, která 
se odehrála v  rámci akce na dopade-
ní diverzantů. Po roce 1948 se oko-
lí Ostrova značně proměnilo. Blízký 
Jáchymov znamenal na jednu stranu 
práci pro tisíce horníků, na druhou byl 
s  ohledem na strategickou uranovou 
rudu jednou z nejstřeženějších oblastí 
naší republiky. Dobývání uranu se ne-
obešlo i bez otrocké práce vězňů. Bez 
útěků a následných honiček.

Dne 4. srpna 1951 provádělo Krajské 
velitelství Národní bezpečnosti Kar-
lovy Vary (KVNB) bezpečnostní akci, 
jejímž úkolem bylo zadržet, případně 
zneškodnit ozbrojené záškodníky. Za 
tímto účelem byla vyslána pohoto-
vostní jednotka KVNB do Horního 
Žďáru. Služební autobus následně roz-
vážel příslušníky Sboru národní bez-
pečnosti (SNB) po 1 až 2 km v úseku 
od Žďáru až po Jakubov. Dvoučlenné 
hlídky byly před vysazením poučeny 
o situaci. V prostoru severně od silni-
ce Vojkovice–Žďár se mělo pohybovat 
asi 6 ozbrojených mužů. Jednotlivé 
hlídky měly procházet svěřené úseky, 
navazovat styk se sousedními hlídka-
mi a  kontrolovat všechny přicházející 
osoby. Kolem 22. hodiny uslyšela hlíd-
ka na okresní silnici na okraji Žďáru 
vícero osob. Mladší strážmistryně Ru-
bášová s Rybákovou se ukryly v příko-
pu. Když se neznámí přiblížili, zastavi-
ly je. Po ověření hesla poznaly, že jde 
o  vojenskou hlídku, která obsazovala 
polní cestu navazující na okresní silni-
ci. Velitel vojenské hlídky zanechal na 
místě četaře Táborníka a  svobodníka 
Patočku a  odešel do vesnice nahlásit 
rozestavení svých hlídek. Všichni čtyři 
se pak okolo 23. hodiny vydali společ-
ně po silnici směrem na Vojkovice na 
obchůzku k  další hlídce SNB. Po levé 
straně vozovky šel první četař Tábor-
ský, asi 10 m za ním ho následoval svo-
bodník Patočka. Po pravé straně silnice 
šla první příslušnice SNB Rubášová, za 
ní opět ve vzdálenosti asi 10 m Rybá-
ková. Ani po kilometru nebyli nikým 
zastaveni, ačkoliv už dávno měli nara-
zit na další hlídku SNB. Otočili se proto 
a vraceli se zpět do Žďáru.

Vrchní strážmistr Václav Šaroch 
a  štábní strážmistr Karel Macas okolo 
22. hodiny v příkopu u silnice večeřeli, 
poté se přesunuli na výhodnější pozici 
na poli vedle silnice. Kolem 23. hodiny 
okolo nich prošli vojáci s příslušnicemi 
SNB. Přestože panovala tma a  nebylo 
možné nikoho poznat, nijak nezare-
agovali a  nechali je projít. Když se ale 
o tři čtvrtě hodiny později stejná hlídka 
vracela kolem nich zpět, zvolal náhle 
Šaroch: „Stůj! Kdo tam? Heslo!“ Oso-
by na silnici se zastavily asi 7 m před 
Šarochem. Táborský i  Rubášová byli 
zvoláním zaskočeni, vždyť tady přece 
předtím nikdo nebyl. Než se stihli vzpa-
matovat, zvolat heslo, vypálil Šaroch po 
uplynutí zhruba 3 sekund dávku ze sa-
mopalu. Rubášová byla zasažena a kles-
la k zemi. Táborský instinktivně uskočil, 
vykřikl heslo. To již ale po něm vystřelil 
Macas. Také neminul. Po zvolání hesla 

střelba utichla. Macas střelbou do vzdu-
chu přivolal posily. Postřelení Rubášová 
a Táborský byli ihned převezeni do ne-
mocnice v  Karlových Varech. Zranění 
byla vážná, naštěstí ne smrtelná. Rubá-
šová byla zasažena šestkrát, Táborský 
dostal dva zásahy.

Personální spis Václava Šarocha už ne-
uvádí, zdali byli „diverzanti“ při této akci 
dopadeni. Můžeme se jen dočíst, že oba 
příslušníci SNB stanuli za  neúmyslné 
ublížení na těle před vojenským sou-
dem. Byli podmínečně odsouzeni k ně-
kolikaměsíčním trestům, které jim však 
byly později zcela prominuty. Nedba-
lost, nešťastná náhoda znamenaly dva 
těžce raněné z řad SNB.

Kolik střel bylo vystřeleno na „di-
verzanty“, uprchlé politické vězně za 
dobu, kdy byl Jáchymov tajným pro-
storem, už dnes asi nikdo nespočítá.

Josef Macke

Náčrtek z vyšetřovacího spisu místa střelby u Horního Žďáru. (Archiv bezpečnostních složek)

PRVNÍ ROK FOTOHÁDANEK JE ZA NÁMI
Rok se s rokem sešel a je tady řešení 

poslední, dvanácté fotohádanky. Podle 
pověsti pomáhal ďábel se stavbou Ein-
siedelské kaple v blízkosti piaristického 
kláštera. Ve skutečnosti nechala kapli 
v letech 1709 až 1710 postavit markra-
běnka Františka Sibyla Augusta jako po-
děkování za uzdravení nejstaršího syna.

Doufám, že se vám roční exkurze do 
střípků historie našeho města pomocí 
drobných detailů líbila a  že při svých 
toulkách městem již sami odhalíte krá-
sy našeho města. Je jistě ještě mnoho 
míst, mnoho detailů, které lze v našem 
městě objevit. Krásné a pohodové tou-
lání Ostrovem přeje Josef Macke.

Josef Macke Řešení hádanky z lednového čísla. Foto Josef Macke
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MĚSTO NEMŮŽE ZACHRÁNIT VŠE…
Dle mého názoru je z celkového po-
hledu efektivnější zchátralý objekt 
prodat „jen“ za 1,5 mil. Kč + DPH 
než investovat 30–35 mil. Kč do 
jeho rekonstrukce a  pak ještě při-
spívat cca 500 tis. Kč ročně na jeho 
provoz. Budova bude zachráněna 
a  peníze můžeme investovat např. 
do bývalého hotelu Myslivna.

Byl jsem jeden z těch, kteří v minu-
losti nákup budovy čp. 48 podpořili. 
Líbila se mi vize tehdejšího vedení 
města vybudovat zde expoziční pro-
story včetně zázemí destinační agen-
tury. Cestovní ruch je pro mě důležitá 
priorita a v tomto záměru jsem viděl 
zajímavý potenciál. Jedním z  důleži-
tých argumentů pro nákup byla tehdy 
prezentovaná možnost zřízení bezba-
riérového přístupu do obřadní síně, 
eventuálně až na půdu Staré radnice. 
Věřil jsem tomu, že je to možné.

Využití čp. 48 jsem se začal ak-
tivně věnovat na jaře 2019 už jako 
místostarosta. V  první řadě jsem se 
seznámil se studií, kterou po zakou-
pení objektu vypracovalo tehdejší 
vedení města, a  zejména mě zajíma-
lo, jak je řešen onen bezbariérový pří-
stup. Ke svému zklamání jsem zjistil, 
že výtah zajistí bezbariérový přístup 

pouze do obřadní síně, ale nikoliv 
až do podkroví. Výtah by tedy kon-
čil osm schodů pod požadovaným 
podlažím. Pokud by měl dosáhnout 
až na úroveň podlahy podkroví Staré 
radnice, musel by vyčnívat ze střechy 
budovy. Více jak deset let jsem jako 
ředitel domu kultury měl na starost 
kulturní využití podkroví Staré radni-
ce a bariéra „krkolomného“ schodiště 
byla obrovským handicapem často 
i  pro chodící. Bezbariérový přístup 
do obřadní síně by byl sice fajn, ale 
byl vymyšlen zcela nekomfortně přes 
sousední budovu. Tímto zjištěním 
se pro mě využití čp. 48 pro rozšíře-
ní a zlepšení situace na Staré radnici 
stalo nezajímavým.

Vzhledem k  tomu, že výstavních 
prostor je v  Ostrově relativně do-
statek, začali jsme prověřovat, zda 
by v  čp. 48 nešlo vybudovat několik 
bytů při zachování nebytových pro-
stor v  přízemí. Po fyzické prohlídce 
objektu jsme se podrobně seznámili 
s  průzkumem stavu objektu z  roku 
2017 a  nakonec usoudili, že náklady 
na jeho rekonstrukci by s  ohledem 
na výsledek byly příliš vysoké. Pro-
to jsme od tohoto záměru nakonec 
upustili.

Jako perspektivní se nám jevilo 
jednání se zájemcem o  výstavbu 
v  sousední proluce, který zde chtěl 
vybudovat bytový dům s  nebyto-
vými prostory v  přízemí s  názvem 
Rezidence Poštovní dvůr. Začlenění 
čp. 48 do jeho záměru by jej učini-
lo ještě atraktivnějším. Pro další jed-
nání a  následné rozhodování jsme 
aktualizovali posudek stavu objektu 
čp. 48 z  roku 2017. Na základě jeho 
výsledku a ekonomické bilance celé-
ho projektu vůbec nám investor za 
čp. 48 nabídl cenu 1 mil. Kč. Vzhle-
dem k dalším událostem jsme záměr 
prodat čp. 48 ještě jednou vyvěsili 
a získali další dvě nabídky, ze kterých 
vzešla konečná cena ve výši 1 450 tis. 
Kč + DPH v  zákonné lhůtě. Byť ani 
tato cena nedosahovala ani ceny sta-
novené druhým znaleckým posud-
kem, který zohledňoval fyzický stav 
objektu, jsem přesvědčen, že prodej 
za tuto cenu je pro město výhodný – 
právě z  ekonomických důvodů do 
budoucna.

Nakonec ani cestovní ruch v  Ost-
rově, byť s  absencí prostor ve Staré 
radnici, nepřijde zkrátka. V rámci re-
konstrukce Myslivny, v  jejím mimo-
řádně atraktivním přízemí, získáme 
nové expoziční prostory, pravděpo-
dobně pro ucelenou expozici sbírek 
ostrovského porcelánu, která by si je 
zasloužila.

A  bezbariérový přístup na Starou 
radnici? Již v těchto dnech pracujeme 
na změně koncepce využití Staré rad-
nice, jejíž součástí bude také bezbari-
érový přístup až do podkroví. Dle naší 
vize by měl v přízemí vzniknout nový 
centrální vstup a spolu s výtahem by 
do dalšího patra nebo pater mělo 
vést také druhé (venkovní kryté) 
schodiště. Tím bychom mj. zamezili 
křížení odcházejících a přicházejících 
svateb, které se v průběhu obřadního 
dne střetávají na historickém schodi-
šti. V neposlední řadě by vzniklo úni-
kové schodiště z půdy Staré radnice, 
čímž by se učinilo zadost konečně 
i  bezpečnostním požadavkům pro 
konání vždy velmi úspěšných a vyhle-
dávaných akcí na Staré radnici.

Tisíc lidí, tisíc názorů. Já věřím, že 
každý, kdo se s  touto situací bude 
chtít lépe seznámit a seznámí, poro-
zumí…

Marek Poledníček,
místostarosta města

Z REDAKČNÍ POŠTY

Náklady na rekonstrukci domu čp. 48 by byly podle místostarosty příliš vysoké.
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PROČ JSEM HLASOVALA PRO PRODEJ
Kdysi se rozhodovalo v zastupitelstvu 

města o  koupi bývalé hospody u  rad-
nice na starém městě a já jsem bohužel 
nebyla při hlasování přítomna. Ale určitě 
bych nákup nepodpořila, protože město 
už tehdy mělo dost svých budov i staros-
tí, co s nimi.

Nyní jsem podpořila jeho prodej i pro-
dej sousední parcely, mimochodem léta 
prázdné. A tento prodej proběhl řádně, 
podle regulí. Záměr byl několikrát zve-
řejněn i propagován, byly na něj prove-
deny znalecké posudky i posudky o sku-
tečném stavu, jen holt není cena jako 
z posudku, ale protože se o koupi tohoto 
domu ucházelo více zájemců, tak i pro 
mě to je cena férová.

Jaké budou stanoveny investiční pri-
ority města vč. provozních, je ve větši-
ně případů věcí k  diskusi. Většinou je 
stanovují ti, kdo jsou ve vedení města, 
podle svých volebních programů a pak 
se projeví v návrhu rozpočtu, o kterém 
většinou opozice nehlasuje. Určitě však 
stojí za to věnovat pozornost starému 
městu a prezentovaný projekt je, z mého 
pohledu, přínosem právě pro staré měs-
to. Tak jako se neshodnou lidé o různých 
věcech, tak i zde se neshodli všichni za-
stupitelé, protože každý má subjektivní 
pohled na tento projekt, někomu se 
zkrátka líbí a  jinému ne. Každý prodej, 

nebo nákup je věcí názoru a  ve finále 
hledáním kompromisu a shody.

Mně osobně se projekt líbí a  vytváří 
na starém městě pozitivní energii, i pro-
to jsem hlasovala pro. Vidím v něm však 
další příležitosti, například prostor pro 
přilákání nových investorů do města.

Říkám to často, že rozpočet města 
není nafukovací. A  nemáme na to, aby 
město stále provozovalo nové a  nové 
objekty. Zvláště v tomto případě, kdy se 

domnívám, že právě pro tento objekt 
není využití takové, aby si provozně na 
sebe vydělal.

Dělejme pro město to, co občany trá-
pí – stav chodníků a silnic, výstavba byd-
lení (nájemní i pro prodej), volnočasové 
aktivity – dětská hřiště, koupaliště, kultur-
ní a společenské akce. Ale pamatujme, že 
na VŠE mít nemůžeme (myslím finance).

Jitka Samáková,
místostarostka města.

PORUŠENÍ ZÁKONA SE NEKONÁ, JE TO JEN SHOW
Vážení,

jako členovi rady města, obyvateli 
historického jádra města a v neposled-
ní řadě jako právníkovi mi činí nemalé 
potěšení, že musím reagovat na zásadní 
argument, který zazněl na jednání za-
stupitelstva města, kdy byla projedná-
vána majetkoprávní dispozice týkající 
se starého města, resp. jeho četných 
proluk.

Jako červená nit se linul argument 

některých zastupitelů, dle kterého není 
možné prodat či jinak majetkoprávně 
disponovat s nemovitostí v ceně, která 
by byla odlišná od ceny stanovené zna-
leckým zkoumáním. Z  toho pak vzni-
kaly oblíbené plamenné výkřiky typu, 
kde jsou ty miliony apod. Vždycky jsem 
chápal některé zastupitele, kteří těmito 
výkřiky ozvláštňují jednání zastupitel-
stva, že je to jakási jejich hra pro voliče, 
které se já upřímně účastnit nehodlám. 

Takováto základní a  bohužel i  zásad-
ní neznalost zákona, konkrétně pak 
ust. § 39 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, resp. dalších výkladových pra-
videl, je však politováníhodná.

Ano, jakákoliv obec skutečně může 
majetkově disponovat s nemovitostí i za 
cenu danou znaleckým posudkem, a to 
tzv. nahoru i dolů, tento projev vůle však 
musí být odůvodněn (nikoliv odůvodně-
ný, jak se někteří mylně domnívají), což 
bezezbytku byl. Tedy porušení zákona se 
opět nekoná, ale chápu, že jakási show to 
pro některé zastupitele je zřejmě dobrá.

Pak bych snad doporučil méně sociál-
ních sítí a více odpovědnosti při studiu 
právních předpisů. Koneckonců trestní 
oznámení, resp. jeho podání bylo a  je 
zdarma, tedy pokud se neprokáže jeho 
nedůvodnost. Pak pro ty, kteří jej podá-
vají, tomu tak již není.

Přeji klidné dny všem
Dominik Kříž,

zastupitel města

Z REDAKČNÍ POŠTY

Původní nákup domu čp. 48 by nynější místostarostka nepodpořila.

Vizualizace části Starého náměstí.
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OBČANSKÁ SBÍRKA NA TRESTNÍ OZNÁMENÍ V SOUVISLOSTI 
S PRODEJEM MĚSTSKÉHO MAJETKU…

Politická rozhodnutí by se neměla 
kriminalizovat, ale co když aktivity ve-
dení města k dosažení politických cílů 
budí tak velké pochybnosti o  zákon-
nosti jeho počínání, že se najde i skupi-
na lidí, jinak politicky neangažovaných, 
ochotných přispět na právního zá-
stupce, který podá podnět k prošetře-
ní okolností prodeje domu v historické 
části ve vlastnictví města?
O co jde?

Dům číslo popisné 48 s  pozemkem 
o rozloze cca 500 m2 je historicky vý-
znamná stavba přiléhající k  radniční 
věži na Starém náměstí v Ostrově. Jako 
většina domů v  jeho sousedství má 
bohatou historii.

Město Ostrov jej zakoupilo v  roce 
2016 především se záměrem odvrátit 
jeho další chátrání. Byly vypracovány 
posudky, z  nichž vyplynula doporu-
čení a cenové ohodnocení ve výši cca 
4 miliony korun. Také vznikla studie 
na jeho další využití včetně přilehlého 
volného stavebního pozemku.

Dům akutně vyžaduje opravy pro 
stabilizaci statiky v  rozsahu, který by 
městský rozpočet nijak významně ne-
zatížil. Pro jakékoliv využití je nutná 
nákladná investice.

Jelikož se město dlouhodobě snaží 
orientovat na cestovní ruch se zamě-
řením na kulturní památky, bylo na-
kládání města s  tímto objektem do 
okamžiku provedení podrobnějších 
znaleckých posudků a  vypracování 
studie využitelnosti po jeho nákupu 
v roce 2016 logické.

Je přirozené, že po změně ve ve-
dení města dochází k  přehodnocení 
některých investičních záměrů. I  obě 
nová (od roku 2017) vedení města se 
hlásí k  orientaci na cestovní ruch se 

zaměřením na kulturní památky měs-
ta, a především na ty stavební. Přesto 
se podle podkladů k domu č. p. 48 pří-
mo na historickém náměstí zachovali 
macešsky.

Odborné posudky z let 2016 a 2017 
doporučily realizovat opravu střechy, 
která by nebyla nijak nákladná a  za-
mezila by dřevomorce v  jejím šíření, 
aby se nerozvinula do stavu, kdy začne 
významně poškozovat stavbu. Dále 
bylo doporučeno vyčištění okapových 
žlabů, které je jinak běžnou údržbo-
vou prací. Od roku 2017 minimálně 
do května  2020 vedení města nebylo 
schopno tyto opravy zajistit, a je tedy 
zodpovědné za chátrání objektu.

Přesto odborný odhad na podzim 
2019 určil cenu ve výši cca 4,5 milio-
nu korun, což je o 0,5 milionu víc než 
v roce 2016. Ovšem v létě 2020 už od-
had činil jen cca 2,5 milionu korun. 
Opravdu vedení města nechalo tuto 
nemovitost zchátrat tak, že za necelý 
rok klesla odhadní cena téměř o polo-
vinu?

Chtělo by se říci, že to nemůže mít 
souvislost, ale během tohoto rychlého 
poklesu odhadní ceny zároveň probí-
halo jednání ohledně prodeje tohoto 
domu se zájemcem o  sousední poze-
mek. Zájemce z  Prahy ale byl za něj 
ochoten utratit jen jeden milion ko-
run.

Je také s  podivem, že vedení města 
je ochotno prodat zcela volný, zasí-
ťovaný stavební pozemek, sousedící 
s  prodávaným domem č. p. 48, tedy 
v  historickém centru města, za cenu 
výrazně nižší, než se pohybuje tržní 
cena stavebních pozemků ve městě 
i v jeho okolí.
Časová posloupnost událostí stojí za 

shrnutí a každý si může udělat svůj ná-
zor:
1. 6.  10.  2015 - znalecké stanovení 

ceny č. p. 48 včetně pozemku a pří-
slušenství 4 147 920,–

2. květen  2016  – studie na rekon-
strukci domu č. p. 48 a  přilehlého 
volného pozemku 2936

3. 21.  4.  2017  – statické posouzení. 
Statik usoudil, že akutně nehrozí 
destrukce střešní konstrukce, nic-
méně byla doporučena a navržena 
urgentní oprava, případně pro-
vizorní zajištění táhly, která by se 
instalovala tak jako tak během ná-
sledně nevyhnutelné rekonstrukce.

4. 10.  8.  2018  – výroba nové brány 
99 500,–

5. 27. 6. 2019 – 16. 7. 2019 oznámení 
o  záměru prodat volný pozemek 
2936

6. 30. 7. 2019 – jednání se zájemcem 
o volných pozemcích, který vyjádřil 
naději v „jistou exkluzivitu“

7. 4.  10.  2019  – znalecké stanove-
ní ceny pozemku 2936 o  velikos-
ti 551 m2 á 650,–, celkem tedy za 
358 150,–

8. 22.  10.  2019  – znalecké stanovení 
ceny č. p. 48 včetně pozemku a pří-
slušenství 4 545 200,–

9. 21.  2.  2020  – mykologický posu-
dek – vzhledem k trvajícímu zaté-
kání výrazné zhoršení

10. březen  2020  – statický posudek, 
citace: „… stav objektu je havarijní, 
život osob ohrožující…”

11. 21.  5.  2020  – statické zabezpeče-
ní nikoliv střechy, ale stropů za 
18 012,– včetně DPH

12. 15.  7.  2020  – znalecké stanovení 
ceny č. p. 48 včetně pozemku a pří-
slušenství 2 483 910,–

Studie zájemce s přístavbou byt. domu - 2020.Studie města s odpočinkovým místem - 2016

Z REDAKČNÍ POŠTY
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13. 20. 8. 2020 – jednání, kde starosta 
a místostarosta akceptovali nabíd-
ku 1 000 000,– za č. p. 48 včetně po-
zemku a příslušenství

14. 25.  8.  2020  – 9.  9.  2020 zveřejně-
ní záměru prodat volný pozemek 
2936 spolu s č. p. 48

15. 16. 9. 2020 – jednání zastupitelstva, 
na kterém je stažen bod jednání 
prodeje předmětných nemovitostí 
ze zdravotních důvodů na straně 
jednatele kupující firmy

16. 1. 10. 2020 – 3. 11. 2020 zveřejnění 
záměru prodat č. p. 48

17. 20.  11.  2020  – objednávka opravy 

střechy. Provedeno čištění okapových 
žlabů i svodů a výměna 45 ks střešních 
šablon, plus 4 bm hřebene za celko-
vou částku 17 812,– včetně DPH.

Na základě výše uvedeného se není 
čemu divit, že debata na prosincovém 
zastupitelstvu k tomuto bodu jednání 
byla dlouhá, pro někoho místy až os-
trá.

Bohužel jednání na zastupitelstvu 
nepřineslo to nejpodstatnější. Vedení 
města se nepodařilo přesvědčit všech-
ny zastupitele ani všechny občany, že 
postupovalo při nakládání s  majet-
kem města v  případě domu č. p. 48 

v souladu se zákonem. Proto je prodej 
domu i  další úkony, včetně těch zna-
leckých, v rukách právníků.

Právní bitva domu neuškodí ani ne-
pomůže, a  než se dozvíme její výsle-
dek, můžete si alespoň prohlédnout 
dva zásadně odlišné koncepty k  jeho 
rekonstrukci a využití sousedního po-
zemku v  historickém centru města. 
Jeden koncept vznikl na základě poža-
davku města, druhý je od soukromé-
ho investora. Vizualizace jsou použity 
z materiálů pro zastupitele města.

Jiří Pavlík, Miloslav Liška
(zastupitelé města)

VÁŽENÝ PANE STAROSTO,
rád bych se touto cestou vyjádřil 

k prodeji domu č. 48 a přilehlé parcely p. 
č. 2936, které přímo sousedí s mým do-
mem v Dlouhé ulici. Tento kdysi honos-
ný dům, kde byla historicky provozována 
restaurace, naposledy prodej zahradní-
ho nábytku, koupilo město před 4 lety za 
cenu, která s ohledem na velikost a po-
lohu odpovídala spíše nižší hodnotě cen 
nemovitostí běžných v této lokalitě.

Proto mě velice překvapilo, že se měs-
to po letech nečinnosti, bez minimální 
údržby, jako je aspoň náhrada chybějící 
či poškozené střešní krytiny a  vyčištění 
ucpaných okapů, rozhodlo tento dům 
prodat.  Ano, oprava tohoto domu si 
vyžádá obrovské investice. Dřevomorka 
má ráda vlhkost, pokud ji neustále za-
léváte třeba děravou střechou, uzavřete 
všechna okna a zamezíte proudění vzdu-
chu, houba přímo vzkvétá a začne se šířit 
dál!

Pokud se nepletu, když město  dopo-
sud prodávalo nějaké imobilie ze svého 
majetku, vždy byl tento zájem předem 
zveřejněn na internetových stránkách 
MěÚ, v  Ostrovském měsíčníku a  po-
dobně. Většinou byly prodeje majetku 
města uskutečněny formou dražby za 
široké účasti řady zájemců. Tím se městu 
podařilo do své kasy vždy získat největší 
nabízenou částku.

Bohužel v  tomto případě byl prodej 
uskutečněn pod zcela jiným scénářem. 
V době prázdnin a corona omezení, kdy 
MěÚ měl pouze omezené úřední ho-
diny, a  kdo nemusel, na úřad nechodil, 
jste nenápadně někde na vývěsní tabuli 
vyvěsili oznámení o prodeji tohoto po-
zemku a budovy. Rád bych se Vás zeptal, 
kolik zájemců Vám na toto oznámení 
zareagovalo???

Mimochodem již v červnu na Školské 
radě Gymnázia Ostrov jste mi na můj 
dotaz ohledně domu č. 48 hrdě sdělil, 
že již máte kupce na tento dům!

Když jsem si v  září  2020 přečetl ze 
zápisu jednání městské rady (MR), za 
jakou směšně podhodnocenou částku 
chce město prodat lukrativní parcelu 
a  sousedící dům v  centru města, veli-
ce mě to překvapilo. Pokoušel jsem se 
Vás opakovaně zastihnout v  kanceláři, 
což se mi nepodařilo. Od příslušných 
referentů MěÚ jsem se toho moc ne-
dozvěděl, neboť jste vydal na tento 
prodej informační embargo a  nesměli 
mi nic sdělovat! Asi po mé návštěvě jste 
se přece jen rozhodli aspoň dům č. 48 
znovu nabídnout k prodeji. Tím město 
získalo o 450 000 Kč více než byla část-
ka, kterou jste původně dojednal s de-
veloperskou firmou Rezidence Poštovní 
dvůr, a. s. Tato firma přišla s  návrhem, 
který mi spíše než zdařilý architekto-
nický nápad respektující okolní budo-
vy připomíná za socialismu postavený 
dům Jofra (dnešní rest. Paparazzi). Už 
před 35 lety soudruzi na městském vý-
boru argumentovali, že celé staré město 
je napadeno dřevomorkou, a chtěli ho 
srovnat buldozery a místo nich postavit 
podobné skvosty!

Zajímalo by mě, jak bude řešeno par-
kování nových obyvatel v  již tak velice 
vytíženém prostoru, jako je staré město. 
Domníváte se, že Vám noví nájemníci 
budou parkovat před MěÚ a  chodit 
domů pěšky???

Myslím, že stavba podobné velikosti 
a  hlavně její lokalizace by si zasloužily 
rozsáhlejší odbornou diskusi a více ná-
vrhů než lehkomyslně prodávat pod ce-
nou hned prvnímu zájemci. Doporučuji 

spoluobčanům se podívat na veřejně 
přístupné informace o firmě a jednate-
li Rezidence Poštovní dvůr, a. s. Je to ak-
ciová společnost čistě zřízená pro tento 
účel, bez zřetelného původu financí!

Starosta je slovo odvozené od slo-
va starat se, rád o  sobě hovoříte jako 
o řádném hospodáři! V tomto případě 
jste Vy, Vaši místostarostové a celá rada, 
která tento pokoutný prodej odsouhla-
sila, velice zklamali!

Ještě nedávno vedení města opravo-
valo a  zachraňovalo chátrající stavby, 
jako je například bývalá železniční za-
stávka na trati do Jáchymova, které hro-
zila také sanace buldozerem. Z našeho 
města pochází řada osobností, které 
ve své době svou slávou a umem naše 
město proslavily i  za hranicemi naší 
země. Expozice věnovaná těmto osob-
nostem by dokázala zaplnit celý tento 
dům od sklepení až po půdu. Jen pro 
připomenutí jména jako Jáchym Ond-
řej Šlik, Sybilla Augusta, fyzik Loschmidt 
nebo majitelé věhlasné porcelánky 
Pfeiffer & Löwenstein. Či partnerskému 
městu Rastatt  a  jeho obyvatelům po-
cházejícím z Ostrova.

Jsou města, jako je například Kutná 
Hora, kde podobný dům v ještě horším 
stavu město opravilo a  zbudovalo zde 
moderní interaktivní muzeum Dům 
Dačického, které láká ročně spousty 
turistů. Nebo nedaleký Cheb, kde zpří-
stupnili veřejnosti historické krovy.

Svému novému sousedovi p. Lotharu 
Hemzáčkovi bych touto cestou rád gra-
tuloval a popřál mu hodně zdaru a citu 
při rekonstrukci tohoto historického 
domu.

S pozdravem Starák sobě
David Štěpánek
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ASI NEVÍTE, ŽE…
Město Ostrov vlastní řadu historic-

kých budov, o  které se vzorně stará. 
Jmenuji alespoň ty největší, jako je zá-
mek – radnice, Palác princů – knihov-
na, zámecký park či Posvátný okrsek. 
Vždyť do obnovy starého města už 

investovalo přes 900 mil. Kč včetně 
dotací.

Rád bych zde však upozornil na do-
cela malou kapličku, ukrytou pozor-
nosti kolemjdoucích, hned vedle far-
ního kostela sv. Michaela archanděla 

a  Panny Marie Věrné na Malém ná-
městí. Jedná se o starou márnici z roku 
1865. Postavit ji dal tehdejší starosta 
města, Jeho císařská a  královská Vý-
sost, velkovévoda toskánský Leo-
pold  II. Habsburg-Lothringen, aby 
v ní byly před pohřbem vystavovány 
pozůstatky zemřelých z  přifařených 
vesnic. Do té doby se k tomuto účelu 
používaly síně místních hostinců.

Dnes v  této doposud opomíjené 
stavbě ve vlastnictví města provozuje 
v  nájmu zámečnickou dílnu pan Pav-
lík. Mám za to, že se nejedná o  nej-
vhodnější využití, neboť i  tato malá 
márnice vypovídá o  životě našich 
předchůdců a  jejich každodenních 
strastech. Jak je popisováno výše, ve 
své době se jednalo o významnou služ-
bu pro okolní i místní obyvatele. My-
slím si, že pieta tohoto místa by měla 
být zachována a kapličku bychom měli 
respektovat jako jeden z odkazů života 
našich předchůdců. Vždyť v řadě měst 
byly podobné márnice prohlášeny za 
kulturní památky. Stálo by za zvážení, 
zdali nenásledovat jejich příkladu.

Josef Železný

OBŘADNÍ MÍSTNOST NENÍ PŘÍSTUPNÁ VŠEM OBČANŮM
Oficiálně schválené místo pro koná-

ní svatebních obřadů (bez poplatků) 
v našem městě je na Staré radnici. Je to 
místo velice krásné a důstojné pro slav-
nostní obřady, jako jsou svatby, vítání 
miminek, ALE…

Obřadní síň se nachází v prvním pa-
tře, a  abyste se na svatbu svých dětí, 
vnoučat, příbuzných či známých do-
stali, musíte vystoupat po točitých ka-
menných schodech. Jiný způsob, jak se 
dostat do obřadní síně, není.

V  roce 2016 město Ostrov koupilo 
do majetku města historickou budo-
vu přiléhající ke Staré radnici, bývalý 
rodinný hotel Renthaus rodiny Wolfů, 
s  plánem vybudovat v  části zakoupe-
ného objektu bezbariérový přístup 
(výtah) do obřadní místnosti, a  zpří-
stupnit tak občanům, kteří se potýka-
jí s  jakýmkoliv handicapem, vstup do 
obřadní síně, ALE…

Tato budova, která píše historii staré-
ho města, byla v prosinci prodána, a tím 
pádem město ztratilo jakoukoliv mož-
nost zpřístupnění obřadní síně Staré 
radnice tělesně handicapovaným obča-
nům (teoretickou možnost vybudovat 

výtah ze zadní strany radnice již před 
časem shodili ze stolu památkáři).

Velice mě mrzí, že vedení města 
po svém zvolení v  roce 2018 zmiňo-
valo „Projekt restaurace Radnice“ 

s využitím bezbariérového přístupu do 
objektu Staré radnice.

SLIB ZŮSTAL POUZE NA PAPÍŘE.
Pavlína Lišková

(zastupitelka MÍSTNÍ)

Obřadní síň. Foto: soukromý archiv

Objekt bývalé márnice slouží jako zámečnická dílna.

https://farnostostrov.wordpress.com/2015/03/01/strucne-dejiny-farniho-kostela-sv-michaela-archandela-a-panny-marie-verne-v-ostrove/
https://farnostostrov.wordpress.com/2015/03/01/strucne-dejiny-farniho-kostela-sv-michaela-archandela-a-panny-marie-verne-v-ostrove/
https://farnostostrov.wordpress.com/2015/03/01/strucne-dejiny-farniho-kostela-sv-michaela-archandela-a-panny-marie-verne-v-ostrove/
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INFORMACE O VYDÁNÍ

Ostrovský měsíčník vydává město
Ostrov se sídlem Městský úřad Ostrov,
Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov,
IČ 00254843 v nákladu 8 700 ks měsíčně. 
Vydáno dne 1. února 2021.

TERMÍN UZÁVĚRKY
Uzávěrka pro příspěvky a inzerci
do březnového čísla je 15. února.
Příspěvky doručené po tomto datu budou 
zveřejněny jen ve výjimečných případech.

ZASÍLÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ
Příspěvky do měsíčníku nám můžete
zaslat na adresu: mesicnik@ostrov.cz,
případně donést osobně do Infocentra
Domu kultury Ostrov.

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

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
Zámecký park Ostrov.

INZERCE

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

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

servis oken a dveří

see. think. act.

Pracujte v popředí automobilových inovací ve společnosti ZF, 
jedním z předních světových dodavatelů v automobilovém průmyslu.
V současné době posilujeme náš tým v Klášterci nad Ohří.

Volná místa:
• Skladník – zásobovač
• Operátor výroby
• Referent kvality výroby
• Mechanik seřizovač – elektro
• Specialista údržby výroby
• Inženýr kvality

 Staňte se součástí našeho ZF týmu
a zašlete nám Váš životopis.

ZF Electronics Klášterec s.r.o.
Osvobozená 780
431 51 Klášterec nad Ohří

Igor Culek
+420 727 884 604, igor.culek@zf.com
Nikola Strnadová
+420 704 849 720, nikola.strnadova@zf.com

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

TAJENKA KŘÍŽOVKY O CENY
Vážení čtenáři,

správné znění tajenky křížovky z  minulého 
čísla je Bílá brána. Z úspěšných luštitelů jsme vy-
brali Martu Jánskou z Ostrova, která obdrží dvě 
volné vstupenky na vybrané představení Domu 
kultury Ostrov.

Tajenku křížovky z tohoto čísla zašlete nejpoz-
ději do 15. února na e-mail: 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 
odpovědí opět vylosujeme výherce, který získá 
vstupenky na některou z kulturních akcí Domu 
kultury Ostrov. Jméno výherce zveřejníme v Os-
trovském měsíčníku. Redakce měsíčníku vám 
děkuje za zájem o  křížovku a  přeje příjemné 
chvíle při luštění.

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

V letošním roce Vás budou při luštění prová-
zet významné osobnosti Ostrova. Poslední ma-
jitel ostrovského panství (viz tajenka) se narodil 
24. května 1872 v Salzburgu. Po smrti otce Ferdi-
nanda IV. Toskánského nepřijal titul velkovévo-
dy. Místo hospodaření na panství dal přednost 
vojenské kariéře. V  rakousko-uherské armádě 
dosáhl hodnosti generálplukovníka. Po skončení 
1. světové války mu bylo v roce 1919 ostrovské 
panství nově vzniklou republikou konfiskováno. 
(viz tajenka) zemřel 28.  února  1942 ve Vídni.
 (red)

STĚHOVÁNÍ
ČR + EVROPA

chleRY
DO

L
bře
evně

tel./fax:
mobil:

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


ZATÍM ŽIJÍ V ÚTULKU, ALE HLEDAJÍ NOVÝ DOMOV

Malý, kastrovaný, cca 10 let starý. Aktivní, temperamentní, 
kontaktní. Vhodný ke staršímu, ale aktivnímu zájemci do bytu. 
K jiným psům vhodný není.

Kastrovaný, střední velikosti, cca 1 rok starý. Kontaktní, hravý, 
nekonfliktní. Vhodný k aktivnímu zájemci do bytu.

Velký, kastrovaný ohař, 5 let starý. Temperamentní, aktivní, 
kontaktní. Vhodný ke zkušenému zájemci do bytu. Nevhodný 
k malým dětem a psům.

Kastrovaný, střední velikosti, cca 1 rok starý. Mírně bojácný, 
ale hodný a  kontaktní, pomaleji si zvyká. Vhodný do bytu 
k zájemci s citlivým přístupem k jeho adaptaci.

Velký, kastrovaný kříženec, cca 5 let starý. Temperamentní, 
aktivní, kontaktní. Vhodný ke zkušenému zájemci na zahradu. 
Nevhodný k jiným psům a dětem.

Velký, kastrovaný, cca 10 let starý. Aktivní, kontaktní, hravý, 
nekonfliktní. Vhodný na zahradu jako další člen rodiny.

1. Jamie1. Jamie

3. Ben3. Ben

5. Brit5. Brit

2. Lucky2. Lucky

4. Brit4. Brit

6. Baron6. Baron

O tyto a další pejsky se stará Ostrovský Macík, z. s.; Horní Žďár 50; 363 01 Ostrov.
V případě zájmu o některého z pejsků kontaktujte Hanu Šimkovou tel.: 776 669 084.
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