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pondělí–pátek | 16.00–17.00 hodin 
Ostrov 91.0 FM | 103.4 FM | R-KVARY

Humoriáda – zasmějte se s námi

humoriada.cz

přijme zaměstnance do těchto pracovních pozic:

• PRACOVNÍK NA MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE
• PRACOVNÍK NA MONTÁŽ VODOINSTALACE
• MONTÁŽNÍ DĚLNÍK
• SVÁŘEČ CO2

Nabízíme:
5 týdnů dovolené, zajímavé finanční ohodnocení, 
měsíční bonusy, výkonnostní prémie, 
závodní stravování (obědy, večeře), př. stravenkový paušál

Bližší informace na personálním oddělení:
Bezplatná linka: 800 023 070, nebo e-mail: bujarkova@czech-cont.cz
CZECH - CONT s.r.o., Mořičovská 265, 363 01 Ostrov, www.czech-cont.cz

INZERCE

INZERCE
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AKTUALITY

SLOVO STAROSTY
Vážené čtenářky a čtenáři Ostrovské-
ho měsíčníku, milí spoluobčané.

První březnový týden je ve znamení 
jarních prázdnin, a  tak bych se zasta-
vil u tématu dětí, školy a rodičů. Naše 
školství prochází v  těchto měsících 
jednou z  největších zkoušek ve své 
novodobé historii. Prakticky ze dne 
na den jsme se museli všichni, učitelé, 
žáci, ale i rodiče, přesunout do on-line 
světa a začít fungovat.

Nebylo to jednoduché, ale většina 
z nás si s tím poradila. Zvládli jsme při-
pojit se k  on-line výuce, zvládli jsme 
částečně roli učitelů a  většina z  nás 
zvládla i  nadále pracovat a  starat se 

o domácnost a chod rodiny jako tako-
vé. Řada z nás se musela navíc vypořá-
dat s vysokou psychickou a sociální zá-
těží. A většina to zvládla skvěle. Všem 
za to tedy patří ocenění.

Naše děti nám navíc ukázaly, že vět-
šina z  nich umí pracovat samostatně, 
tvořivě a že umí využívat digitální ná-
stroje. Všichni jsme ukázali mnoho od-
hodlání, ochoty učit se novým věcem 
a smířit se. Smířit se s tím, že nejde vše, 
jak jsme si plánovali, že nežijeme tak, 
jak jsme si zvykli, a  možná jsme i  po-
chopili, že nejsme jako lidstvo tak do-
konalí, jak jsme si mnohdy mysleli.

To vše nás stálo mnoho sil. A právě 

první březnový týden bude jiný. Bude 
prázdninový. Proto ho využijte přede-
vším k odpočinku a načerpání nových 
sil…

Jan Bureš
starosta města

OSTROVSKÁ KABELOVKA POTŘEBUJE JEN TROCHU ČASU
Nelze přeslechnout kritické při-

pomínky na adresu kabelové tele-
vize v Ostrově. Nestabilní internet, 
opakovaná potřeba přeladění pro-
gramů, nemožnost platit v hotovos-
ti atd. Nejčastěji slýchávám stesk po 
zprávách z Ostrova, na které jsme si 
za cca 20letou tradici zvykli.

Oproti většině obyvatel Ostrova 
mám tu výhodu, že jako zakladatel 
a  bývalý jednatel KABEL Ostrov, s. r. 
o., znám historii ostrovské kabelovky 
a díky technickému vzdělání a své po-
zici v Radě pro rozhlasové a televizní 
vysílání vím poměrně přesně, jaké 
problémy nový majitel „kabelovky“ 
v  posledních měsících řeší. Věřte, že 
toho není málo. Budeme-li k novému 
majiteli spravedliví, musíme uznat, že, 
byť s  několikaměsíčním zpožděním, 
své sliby plní.
Rychlejší internet a internetová
televize

Město Ostrov ani jeho společnost 
nikdy nebyly poskytovatelem interne-
tového připojení. To vždy poskytova-
la společnost Elekro-S, která si za tím-
to účelem od KABEL Ostrov, s. r. o., 
pronajímala část kapacity kabelových 
rozvodů. I přes řadu potíží v průběhu 
let patřilo toto připojení k  těm lep-
ším. Patřím mezi ty „konzervy“, které 
kabelovku nikdy neopustily, a  dnes 
jsem mezi prvními zákazníky, kteří 
využívají rychlost internetu 300/30 
MB/s. Podobné parametry za dobrou 
cenu mi zatím nenabídl žádný jiný 
poskytovatel. Jako fanda technologií 
jsem neodolal a  přešel na interneto-
vou televizi, která umožňuje sledovat 

pořady až týden zpět, s možností pře-
skakovat reklamy. Uznejte, to v pod-
mínkách ostrovské kabelovky zní jako 
pohádka.
Místní vysílání aneb Krušná.TV

Zprávy z  Ostrova byly součástí ži-
vota v  Ostrově více jak 20 let. Opět 
mám tu výhodu, že si pamatuji jejich 
dřevní začátky, a  proto mám velkou 
míru tolerance k jejich dnešním tvůr-
cům. Pravda. Je velký rozdíl v  tom, 
jaké technické možnosti jsme měli 
my tenkrát a  jaké jsou dnes. Veškeré 
hendikepy jsme tehdy doháněli nad-
šením a  touhou. Věřím, že k  součas-
ným tvůrcům přibydou další nadšenci 
a vysílání se v dohledné době posune 
na lepší úroveň. Jsem rád, že mohu 
oznámit, že od března se do místního 

kanálu vrátí tzv. rychlý pruh, ve kte-
rém budou publikovány nejaktuálněj-
ší informace. Postupně se jistě zlepší 
také zpravodajské bloky.

Rád bych ujistil čtenáře, že to, 
čím prochází nový majitel kabelov-
ky, by muselo řešit město, pokud by 
si společnost ponechalo. Rozdíl je 
v tom, že investice, které nyní probí-
hají, nemusíme platit z našeho roz-
počtu. Dnešní svět televize a médií 
je zcela jinde než v roce 1994, kdy se 
začaly pokládat první kabely. Jsem 
přesvědčen, že současná kabelov-
ka jde správným směrem. Věřme jí 
a dejme jí trochu času.

Marek Poledníček 
místostarosta města    
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O ZREKONSTRUOVANÉ BYTY BUDOU NÁJEMNÍCI SOUTĚŽIT 
OBÁLKOVOU METODOU

Město Ostrov disponuje zhruba 
osmi stovkami bytů. Některé z nich 
vyžadují celkovou rekonstrukci, je-
jíž náklady hradí město ze svého 
rozpočtu. A  právě finanční nároč-
nost těchto prací přiměla vedení 
města ke změně podmínek pro při-
dělování takto zrekonstruovaných 
bytů.

„Dosud byly byty přidělovány dle 
pořadníků. To se ale změní u plně zre-
konstruovaných bytů. Ty budou nově 
přidělovány v  souladu se Zásadami 
pro pronajímání plně zrekonstruova-
ných bytů v  majetku města Ostrov, 
které Rada města Ostrov schválila na 
svém jednání dne 2. února 2021,“ vy-
světluje Jiří Jiránek, vedoucí odboru 
kanceláře starosty města, s  tím, že si 
od tohoto kroku radnice slibuje zvý-
šení příjmu za pronájem bytů.

Získané finanční prostředky budou 
opět investovány, a to jak do běžných 

oprav bytů, tak do zmíněných celko-
vých rekonstrukcí.

„Půjde o  tzv. obálkovou metodu, 
kdy zájemci budou nabízet výši ná-
jmu, kterou jsou ochotni hradit. Na-
bídka výše měsíčního nájemného za 
1 m² podlahové plochy daného bytu 
ale nesmí být nižší než 80 Kč,“ uvedla 
Jitka Samáková, místostarostka města 
Ostrov.

Dle nových zásad bude nájemce 
vybrán pomocí výběrového řízení 
zahájeného vyvěšením Oznáme-
ní o  zahájení výběrového řízení na 
úřední desce MěÚ a  zveřejněním na 
webových stránkách (www.ostrov.
cz). Za předpokladu, že žadatelé spl-
ní všechny stanovené podmínky, se 
pořadí nabídek žadatelů stanoví tak, 
že se na prvním místě umístí nejvyš-
ší nabídka za 1 m² podlahové plochy 
bytu (v případě rovnosti nabídek má 
přednost žádost s  dřívějším datem 

a časem podání). Konečné rozhodnu-
tí o  určení nájemce vzešlého z  výbě-
rového řízení vydá rada města svým 
usnesením.

„Výběrového řízení se budou moci 
zúčastnit žadatelé, kteří již mají podá-
nu žádost o přidělení bytu a  jsou za-
řazeni v pořadníku na byt, stejně jako 
ti, kteří v žádném pořadníku zařazeni 
nejsou,“ doplňuje Jiří Jiránek a pokra-
čuje: „Současné pořadníky nebudou 
v  tomto nijak zohledňovány a  zůstá-
vají v  platnosti i  nadále, ovšem bez 
výběrového řízení bude žadatelům 
z pořadníku nabídnut vždy pouze byt, 
který neprošel celkovou rekonstrukcí.“

„Plné znění Zásad pro pronajímání 
plně zrekonstruovaných bytů v  ma-
jetku města Ostrov je zveřejněno na 
webových stránkách města Ostrov, 
v  listinné podobě jsou k dispozici na 
odboru majetku a investic,“ dodala na 
závěr Jitka Samáková.  (kor)

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ
Se zármutkem oznamujeme, že řady pracovníků Městského úřadu Ostrov náhle po krátké nemoci navždy opustil dlou-

holetý pracovník stavebního úřadu pan Miroslav Černý.
Pan Černý pracoval na Městském úřadě Ostrov více jak 34 let. V rámci výkonu své funkce jako specialista na územní řízení 

v rámci plánování staveb na stavebním úřadu se podílel na přípravě mnoha staveb našeho města. Ve své činnosti byl vždy 
pečlivý a důsledný, což dokládají výsledky jeho práce, které tu s námi budou ještě dlouho.

Čest jeho památce

OSTROV SE PŘIHLÁSIL DO PROJEKTU SLEPÁ MÍSTA
Soutěž Slepá místa nabízí obcím 

a městům příležitosti ke zlepšení bez-
pečnosti, mobility a životního prostře-
dí. Někde je nezbytné řešit rizikové 
lokality, které je potřeba lépe chránit, 
jinde zase zastaralé lokality digitálně 
modernizovat nebo vymyslet chytré 
řešení, které významně zvýší kom-
fort obyvatel. Překážkou však mohou 
být finance, nejistota ohledně výběru 
místa pro kamerový dohled nebo po-
chybnosti o tom, co kamerový systém 
skutečně přinese.

„Do projektu Slepá místa jsme při-
hlásili bývalou hernu v  Májové ulici. 
Tato lokalita se stala místem, kde se 
historicky setkávají problémoví obča-
né. Ti v  tomto místě narušují veřejný 
pořádek a  svým projevem zhoršují 

prostředí pro bydlení. Objekt je v těs-
né blízkosti ubytovny, vietnamské ve-
čerky a v neposlední řadě je v blízkosti 
dům pro nízkopříjmové obyvatele,“ 
vysvětluje starosta Ostrova Jan Bureš.

Městská policie Ostrov tam má již 
dva kamerové body, které však situaci 
na místě neřeší úplně. I přítomnost hlí-
dek MP a PČR působí preventivně jen 
po dobu jejich přítomnosti.

„Z tohoto důvodu bychom rádi zís-
kali v této soutěži sofistikované zaříze-
ní, které by cíleně řešilo problematiku 
této lokality a  zvýšilo pocit bezpečí 
občanů,“ pokračuje starosta a  dodá-
vá: „Současné zlepšení situace, které 
je jistě dáno především vládním opat-
řením v  souvislosti s  onemocněním 
COVID-19, nesmí vést k  domnění, že 

se problém vyřešil a není třeba se této 
lokalitě věnovat. Naopak štěstí přeje 
připraveným. Již teď je důležité hledat 
možnosti komplexního řešení situace 
tak, jak si občané našeho města přejí 
a jak také odpovídali v anketě průzku-
mu pocitu bezpečí, kterou si nechala 
zpracovat právě městská policie.“

Problém tohoto místa se podle 
starosty dotýká zhruba 150 obyva-
tel. Městská policie pravidelně přijí-
má oznámení a  podněty od obyvatel 
okolních domů, sousedních ubytoven 
nebo návštěvníků dětského hřiště.

„V roce 2020 jsme přijali 93 oznáme-
ní z  této lokality, a  to je třeba si uvě-
domit, že po většinu roku platila mi-
mořádná vládní opatření,“ uzavřel Jan 
Bureš.  (kor)

http://www.ostrov.cz
http://www.ostrov.cz
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Jistá práce v nejisté době...

Městský úřad Ostrov je stabilní zaměstnavatel a nabízí příznivé
finanční podmínky i v nepříznivé době. To vše v kul�vovaném
prostředí zrekonstruovaného zámku.

Jistota a stabilita | jasné finanční podmínky - tarifní plat, osobní
ohodnocení, příplatky za vedení, odměny | 5 týdnů dovolené
plus 4 dny zdravotního volna v kalendářním roce | získání praxe
v oboru | přípěvěk na stravné a důchododové připojištění

Sledujte volná místa na www.ostrov.cz

INFLAČNÍ NAVÝŠENÍ PŘÍKAZNÍCH ODMĚN ZA SPRÁVU A PROVOZ
Rada města Ostrova na svém jed-

nání 2.  2.  2021 řešila problematiku 
provozu městského útulku pro psy, 
provozu městské sauny a veřejného 
pohřebiště.

Správce městského útulku pro psy 
Ostrovský Macík, z. s., dopisem zažá-
dal o navýšení příkazní odměny s odů-
vodněním nárůstu inflace za předešlý 
kalendářní rok. Výše odměny příkazní-
ka v čl. III. 1 může být dohodou smluv-
ních stran upřesňována každý rok na 
základě dosažené míry inflace nebo 
deflace za uplynulý kalendářní rok sta-
novené Českým statistickým úřadem, 
nebo na základě zkušeností získaných 
provozem spravovaného objektu za 
uplynulé období. Požadavek na pro-
jednání této úpravy musí příkazník 
nebo příkazce předložit druhé straně 
do 31.  března každého roku a  druhá 
strana se musí písemně vyjádřit do 
30. dubna téhož roku.

Stávající výše příkazní odměny je 
17.224,00 Kč/měsíc (příkazník není 
plátce DPH). Po provedené inflační 
úpravě, která za rok 2020 činila 3,2 %, 
bude nově příkazní odměna činit 
17.775,00 Kč/měsíc. Rada města dala 

svůj souhlas s navýšením příkazní od-
měny za zajištění správy a  provozu 
městského útulku pro psy o  inflaci 
roku 2020 s účinností od 1. 2. 2021 ze 
současné měsíční částky 17.224,00 Kč 
na nově upravenou měsíční částku 
17.775,00 Kč.

Správce veřejné sauny města Ostrov 
pan Daniel Mašek zažádal o  navýše-
ní příkazní odměny s  odůvodněním 
nárůstu inflace za předešlý kalendář-
ní rok. Žádost o  inflační úpravu pří-
kazní odměny byla podána v souladu 
s ustanovením příkazní smlouvy reg.č. 
249-18-07-30, článek III, odstavec III. 5. 
Rada města posoudila podanou žá-
dost a  odsouhlasila navýšení příkazní 
odměny za zajištění správy a provozu 
veřejné sauny města Ostrov o  inflaci 
roku 2020 s účinností od 1. 2. 2021 ze 
současné měsíční částky 30.653,00 Kč 
na nově upravenou měsíční částku 
31.634,00 Kč.

Správcem veřejného pohřebiště 
města Ostrov je od roku 2015 pan 
František Živný. Pohřebiště spravuje na 
základě příkazní smlouvy, která je uza-
vřena na dobu neurčitou. V roce 2015 
se jednalo o první uzavíranou smlouvu 

na dobu neurčitou, která v sobě nemě-
la zapracované ustanovení o  inflační 
doložce, jež by umožňovalo žadateli 
zažádat o  inflační navýšení odmě-
ny za předchozí rok. Dopisem ze dne 
6. 1. 2021 zažádal pan Živný o navýše-
ní příkazní odměny za inflaci posled-
ních 5 let, včetně let následujících. Po 
posouzení odsouhlasila RM navýšení 
příkazní odměny za zajištění správy 
a provozu veřejného pohřebiště města 
Ostrov o inflaci let 2016–2020 s účin-
ností od 1. 2. 2021 ze současné měsíční 
částky 18.999 Kč na nově upravenou 
měsíční částku 21.146 Kč a úpravu pří-
kazní smlouvy o  ustanovení inflační 
doložky.

„Rada města na svém jednání pečli-
vě zvažovala navýšení měsíční částky 
za správu pohřebiště, ale po prověření 
všech okolností odsouhlasila uvede-
nou částku jako adekvátní po započí-
tání inflace od roku 2015. Pohřebiště 
je udržováno ve velmi dobrém stavu, 
a  prostředky vynakládané na jeho 
správu jsou tak využívány s náležitým 
efektem,“ uvedl místostarosta Ostrova 
Marek Poledníček po zasedání měst-
ské rady. (jj)

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
• RM odsouhlasila poskytnutí finanč-

ního daru ve výši 6 000 Kč pro první 
dítě narozené v roce 2021, s trvalým 
bydlištěm v  celém správním území 
města Ostrov.

• RM vzala na vědomí rozpis rozpočtu 
města na rok 2021, kde celkové pří-
jmy města včetně financování činí 
444 841 tis. Kč a celkové výdaje měs-
ta činí 444 841 tis. Kč.

• RM na základě provedeného hod-
nocení podaných nabídek schválila 
pořadí nabídek dle návrhu komise 
a  přidělila veřejnou zakázku „Ostrov, 
Rekonstrukce Kollárovy ulice“ dodava-
teli s nabídkou č. 4 - NDCON, s. r. o., 
Zlatnická 1582/10, 110 00 Praha, IČ: 
64939511, s nabídkovou cenou 490 000 
Kč bez DPH a 592 900 Kč vč. DPH jako 
nejvýhodnější pro zadavatele.

• RM odsouhlasila zařazení příjmů 
do rozpočtu města pro rok 2021 ve 
výši 130 000 Kč z  příspěvku z  Čes-
ko-německého fondu budoucnosti, 
zařazení příjmů převodem z  fondu 
budoucnosti ve výši 240 000 Kč a za-
řazení výdajů do rozpočtu města pro 
rok 2021 ve výši 370 000 Kč na obno-
vu náhrobků historických osobností 
Ostrova.  (jj)
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Jste senior ve věku 80 let a více?

Bydlíte na území města Ostrov?

Jste osamělý senior, nemáte připojení k internetu 
nebo si jednoduše nevíte rady?

Pomůžeme vám s registrací a dotazy 
ohledně očkování proti COVID-19

Volejte asistenční linky Městského úřadu Ostrov:

354 224 995 NEBO 354 224 996

Operátoři zodpovědí základní dotazy a pomohou s registrací

od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin.

OD 15. 1. 2021
ZAČALO OČKOVÁNÍ SENIORŮ STARŠÍCH 80 LET

Na očkování do KKN v Karlových Varech i NEMOS Ostrov 
Vás v případě zájmu odveze Senior Expres.

Jízdu je možné objednat na čísle 725 050 375.
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PODĚKOVÁNÍ POTRAVINOVÉ BANCE OBLASTNÍ CHARITY OSTROV
Dne 15. 2. 2021 převzal odbor soci-

álních věcí a zdravotnictví MěÚ Os-
trov od Potravinové banky Oblastní 
charity Ostrov potravinové balíčky. 
Součástí balíčků byly i  základní hy-
gienické potřeby. Potravinová po-
moc byla odborem sociálních věcí a 

zdravotnictví  následně distribuová-
na klientům, kteří nemají možnost 
banku navštívit sami. Celkem se jed-
nalo o 8 jednotlivců a 5 rodin s dět-
mi. Tímto bychom rádi poděkovali 
zaměstnancům a  dobrovolníkům 
Oblastní charity Ostrov, zejména 

paní Heroldové a paní Lubinové, za 
pomoc a vstřícné jednání, jež nejsou 
samozřejmostí.

Kateřina Šplíchalová, 
vedoucí odboru sociálních věcí 

a zdravotnictví MěÚ Ostrov

PRACOVNÍCI ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ POMÁHAJÍ 
S COVIDOVOU KRIZÍ I OČKOVÁNÍM

Pracovníci odboru sociálních věcí 
a  zdravotnictví Městského úřadu Os-
trov se od počátku vyhlášení nouzo-
vého stavu v  souvislosti s  pandemií 
covid-19 aktivně snaží usnadnit život 
a pomoci občanům města, a to přede-
vším seniorům.

„Od počátku vyhlášení nouzového 
stavu v  ČR zajišťujeme nákupy pro 
seniory a  doplňujeme tak službu Se-
nior Expres. Nabídli jsme ale pomoc 
i lidem, kteří v rámci nařízené karanté-
ny nebo izolace nemají nikoho z oko-
lí, kdo by jim nákup zařídil. Do konce 
roku 2020 jsme zajišťovali také rozvoz 
knih pro městskou knihovnu a  distri-
buovali materiály pro Kurzy tréninku 

paměti pro seniory, které byly reali-
zovány on-line formou,“ říká Kateřina 
Šplíchalová, vedoucí odboru sociál-
ních věcí a zdravotnictví MěÚ Ostrov.

Ve spolupráci s  ostatními odbory 
a  vedením města se podařilo zřídit 
a vybavit takzvaný covidový byt. Jeho 
vyčlenění nařizuje obcím s rozšířenou 
působností (ORP) krajská hygienická 
stanice a je určen osobám bez přístřeší 
nebo osobám vykázaným ze společ-
ného obydlí, které by měly nařízenou 
karanténu. „Dále se jedná o  osoby 
v  izolaci po propuštění ze zdravotnic-
kého zařízení. ORP Ostrov se tak po 
Karlových Varech a Mariánských Láz-
ních stala třetí ORP v kraji, která měla 

tento objekt zřízen, a to díky rychlému 
jednání pracovníků odboru,“ pokraču-
je vedoucí odboru.

Aktuálně ale pracovníci odboru po-
máhají s  registrací na očkování pro-
ti covid-19, a  to zejména osamělým 
seniorům. Koordinují také očkování 
v  rámci Domu s  pečovatelskou služ-
bou v Ostrově.

„Chtěla bych proto touto cestou po-
děkovat všem pracovníkům odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví za jejich 
práci a  obětavost, která již pomohla 
a  určitě ještě pomůže mnoha obča-
nům města Ostrov,“ dodala Kateřina 
Šplíchalová. 

 (kor)

LOVECKÝ ZÁMEČEK MOŘIČOV SE SNAD PODAŘÍ ZACHRÁNIT
V blízkosti města Ostrova v katastru 

obce Mořičov se nachází pozůstatky 
barokního loveckého zámečku, které 
jsou častým cílem procházek občanů 
města Ostrova. Zámeček byl postaven 
v letech 1738-1739 majiteli ostrovské-
ho panství, markrabaty z  Baden-Ba-
denu a Hochburgu, na návrší v nejvyš-
ší části rozsáhlé panské obory. Objekt 
sloužil potřebám majitelů do počátku 
19. století, kdy byl postupně opuštěn 
a proměnil se ve zříceninu.

Vedení města Ostrova dlouhodobě 
usiluje o  zachování této památky a  její 
zakonzervování. Pro tyto potřeby od 
roku 2015 vyvíjí nemalé úsilí o  získání 
pozemků pod zámečkem, které jsou ma-
jetkem Lesů ČR, do svého vlastnictví. Po 
usilovných jednáních se podařilo městu 
dohodnout s vlastníkem směnu pozem-
ků ve vlastnictví města za pozemky pod 
zámečkem.

„Jsem velice rád, že po opravdu dlou-
hých a  složitých jednáních se podařil 
první reálný krok ke směně pozemků 
a město Ostrov bude moci provést úpra-
vy a zakonzervování zámečku tak, aby se 

stal dalším z vyhledávaných historických 
prvků v okolí města,“ sdělil starosta Os-
trova Jan Bureš.

Zastupitelstvo města na svém jednání 
3. února 2021 schválilo uzavření Doho-
dy o  úhradě nákladů vzniklých v  sou-
vislosti se směnou pozemků mezi Lesy 
České republiky, s. p., a městem Ostrov, 
ve které se stanovuje způsob rozdělení 
úhrady nákladů vznikajících v souvislosti 
se vzájemnou směnou lesních pozem-
ků, kdy každá ze stran uhradí náklady ve 

výši 170 000,00 Kč, rovnající se polovině 
nákladů. Jedná se především o  náklady 
k  zajištění a  úhradě činností, jako vy-
pracování znaleckých posudků a  oce-
nění předmětných pozemků, náklady 
spojené s nabývacími tituly, knihovními 
položkami u  všech pozemků u  Katast-
ru nemovitostí Karlovy Vary. Důvodem 
této vzájemné směny je zefektivnění prá-
ce při hospodaření v  lesních porostech, 
a to díky scelení lesních pozemků města 
Ostrov i Lesů České republiky, s. p.  (jj)

Vedení Ostrova chce zachránit alespoň zbytky loveckého zámečku v Mořičově.
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VEDENÍ MĚSTA ZOHLEDNILO SKUTEČNOST, ŽE MŠ MYSLBEKOVA 
SLOUŽÍ JAKO KRIZOVÁ ŠKOLKA

Na svém jednání dne 2. února 2021 
se rada města Ostrova zabývala 
prázdninovým provozem mateř-
ských škol v Ostrově.

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o  předškol-
ním vzdělávání, ve znění pozdějších 
předpisů, stanoví v § 3 zajištění provozu 
mateřské školy v měsících červenci a sr-
pnu. Připouští možnost přerušení nebo 
omezení provozu v obou měsících. Toto 
omezení nebo přerušení stanoví ředitel-
ky/ředitelé MŠ po dohodě se zřizovate-
lem. Pro ředitelky/ředitele MŠ z vyhláš-
ky vyplývá povinnost nejméně 2 měsíce 
předem oznámit zákonným zástupcům 
dětí omezení nebo přerušení provozu 

v  letních měsících spolu s  možnostmi 
a  podmínkami zajištění předškolního 
vzdělávání dítěte v  jiné mateřské ško-
le. V  souladu s  touto vyhláškou vzala 
rada města na vědomí následující roz-
vržení provozu MŠ: Od 28. 6. 2021 do 
2. 7. 2021 bude běžný provoz všech ma-
teřských škol v  Ostrově. (prázdninový 
provoz viz plakát níže)

V  letošním rozpisu prázdninového 
provozu byla zohledněna současná 
situace s covid-19, kdy Základní škola 
a  Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 
996, příspěvková organizace, zůstane 
uzavřena, neboť za nouzového sta-
vu na základě rozhodnutí hejtmana 

Karlovarského kraje nepřetržitě zajiš-
ťovala nezbytnou péči o děti zaměst-
nanců záchranných složek ve věku 
3–10 let.

„Toto rozvržení prázdninového pro-
vozu vychází ze skutečnosti, že MŠ My-
slbekova slouží od začátku pandemie 
covid-19 jako takzvaná krizová školka 
pro děti rodičů, kteří pracují v  profe-
sích, jež jsou pro zvládnutí pandemie 
nezbytné. Jako např. zdravotníci, hasiči, 
policisté a další. Vyšli jsme vstříc poža-
davku ředitele této školky, aby měli pra-
covníci dostatek času na odpočinek po 
náročném roce,“ vysvětlil místostarosta 
Ostrova Marek Poledníček.  (jj)

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
MATEŘSKÝCH ŠKOL V OSTROVĚ

V době letních prázdnin bude pro děti z ostrovských mateřských škol,
pro které rodiče nemohou zajistit péči po celou dobu uzavření mateřské školy,

ve které mají dítě zapsané, zajištěn provoz takto:

Od 28. 6. 2021 do 2. 7. 2021 bude běžný provoz všech mateřských škol v Ostrově

Mateřská škola Ostrov, Masarykova 1195, příspěvková organizace, 
bude zajišťovat provoz po celou dobu prázdnin, ale pouze pro své děti, 

mimo 27. 8. , 30. 8. a 31. 8. 2021 (sanitární dny).

Mateřská škola Ostrov, Krušnohorská 766, příspěvková organizace, 
bude otevřena od 26. 7. 2021 do 6. 8. 2021 pro své vlastní děti a děti z ostatních mateřských škol Ostrov 

(kromě Mateřské školy Ostrov, Masarykova 1195, příspěvkové organizace). 
Od 23. 8. 2021 bude běžný provoz MŠ.

Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045, příspěvková organizace,
bude otevřena od 5. 7. 2021 do 23. 7. 2021 pro své vlastní děti a děti z ostatních mateřských škol Ostrov 

(kromě Mateřské školy Ostrov, Masarykova 1195, příspěvkové organizace). 
Od 23. 8. 2021 bude běžný provoz MŠ.

Mateřská škola Ostrov, Halasova 765, příspěvková organizace,
otevřena od 9. 8. 2021 do 20. 8. 2021 pro své vlastní děti a děti z ostatních mateřských škol Ostrov 

(kromě Mateřské školy Ostrov, Masarykova 1195, příspěvkové organizace).
Od 23. 8. 2021 bude běžný provoz MŠ

Základní škola a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, příspěvková organizace,
bude uzavřena od 5. 7. 2021 do 20. 8. 2021. Od 23. 08. 2021 bude běžný provoz MŠ.

Bližší informace rodiče získají u ředitelky/ředitele své mateřské školy.
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Občanem města roku 2019 se stal rytecký mistr Tomáš Lesser.

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 Konývková
1999 Božena Poledníčková, Miroslav 
Kitzberger, 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 proje-
vený zájem.

Zuzana Železná,
referentka OKSVS MěÚ Ostrov

DLOUHODOBÝCH PĚSTOUNŮ JE STÁLE NEDOSTATEK
Karlovarský kraj se i  v  loňském 

roce snažil získat dlouhodobé pěs-
touny pro děti, které nemají po-
třebné rodinné zázemí, nebo jsou 
v  ústavní péči. V  roce 2020 nebylo 
možné zrealizovat větší množství 
aktivit v  rámci kampaně „Staňte se 
pěstounem“, a  i  přesto se podařilo 
svěřit 26 dětí do 23 náhradních ro-
din, z  toho 19 dětí bylo svěřeno do 
pěstounské péče a 7 dětí do adopce.

Stěžejním informačním zdrojem 
jsou webové stránky www.pest-
ounskapecevkk.cz, sociální sítě Fa-
cebook a  Instagram, kde zájemci 
najdou informace o tom, jak se stát 
pěstounem, jaké jsou na pěstou-
ny kladeny nároky, jaká je nabídka 

podpůrných služeb pro osoby, které 
se rozhodnou dítě přijmout, a mno-
ho dalších informací včetně spole-
čenských aktivit kampaně.

Dlouhodobá pěstounská péče je 
náročná forma náhradního rodi-
čovství, která vychází především 
z  pochopení specifických potřeb 
dětí, jež nemohou vyrůstat ve své 
biologické rodině. Potenciální rodi-
če tak musí zvážit mnoho hledisek 
důležitých pro přijetí dítěte. Zájem-
ci se s  případnými dotazy mohou 
obrátit na orgány sociálněprávní 
ochrany dětí nebo na neziskové 
organizace, které se tímto téma-
tem zabývají. Kontakty najdou na 
www.pestounskapecevkk.cz.

Karlovarský kraj hodlá i  v  roce 
2021 pokračovat v  poradenské 
a  osvětové činnosti ohledně ná-
hradní rodinné péče, tak aby pomo-
hl co nejvíce dětem stát se součástí 
nové rodiny.

Sledujte kampaň Karlovarského 
kraje a „ Staňte se pěstounem“ i Vy. 
 (ih)

mailto:zzelezna@ostrov.cz
http://www.pestounskapecevkk.cz
http://www.pestounskapecevkk.cz
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POZOR NA PODVODY NA INTERNETU
Policisté Karlovarského kraje od 

začátku letošního roku již evidují tři 
případy podvodů na internetu, při 
kterých oběti zaslaly podvodníkům 
finanční prostředky v celkové výši ko-
lem 1,5 milionu korun. Proto bychom 
chtěli varovat všechny občany před 
podvodným jednáním, ke kterému 
dochází prostřednictvím internetu.

Podvodníci se ve většině případů vy-
dávají za vojáky jiné země a  svou oběť 
kontaktují především na sociálních sítích 
či seznamkách. Umí být velmi přesvědči-
ví, a snadno tak s poškozeným navážou 
bližší vztah, který vedou mnohdy i něko-
lik měsíců. Po získání důvěry s příslibem 
společné budoucnosti a smyšlených ná-
hod žádají o zaslání finančních prostřed-
ků ve formě půjčky, které poškozený rád 
zašle. Své peníze ani svou lásku v podobě 
podvodníka již nikdy neuvidí.

Kyberkriminalita je stále na vzestupu, 

a tak je důležité si dát na síti pozor, s kým 
komunikujete.

Připravili jsme si proto pro Vás několik 
preventivních rad, které když budete do-
držovat, Vás mohou před podvodníky 
na internetu ochránit:
• Pokud užíváte internet, nikomu ne-

sdělujte na síti své osobní údaje, jako 
je například rodné číslo, adresa či tele-
fonní číslo.

• Při komunikaci s cizími lidmi na inter-
netu buďte obezřetní. Podvodníci se 
mohou vydávat např. za ovdovělého 
vojáka či hodnou paní učitelku ze škol-
ky. Postupem času z  Vás ale mohou 
vylákat mnohdy všechny Vaše úspory.

• Na internetu se chovejte tak jako v re-
álném světě. Na ulici také nedáte své 
celoživotní úspory cizím lidem, tak 
proč je posílat někomu na síti.

• Myslete na to, že na internetu je při-
bližně každý pátý člověk pod falešnou 

identitou. Nenechte se proto napálit, 
neboť ani fotky na samotných profi-
lech nemusí být dotyčné osoby, která 
je s Vámi ve spojení.

• K různým službám na internetu pou-
žívejte různá a hlavně silná hesla. Jsou 
jako klíč k Vašemu domu, pořádně si 
je tedy střežte.

• Nenechte se prostřednictvím interne-
tu ani v běžném životě k ničemu nutit.

• Nikomu nedávejte své přihlašovací 
údaje do internetového bankovnictví.

• V  žádném případě nikomu na inter-
netu neposílejte žádnou finanční ho-
tovost.
V případě, že se i přes naše preventivní 

rady stanete obětí trestného činu, nevá-
hejte se obrátit na bezplatnou linku 158 
nebo na nejbližší policejní služebnu.

Věra Hnátková
oddělení tisku a prevence Krajského 

ředitelství policie Karlovarského kraje

STRÁŽNÍCI TENTOKRÁT ŘEŠILI FALEŠNÉ BANKOVKY, TÁBORÁK 
UPROSTŘED OBÝVÁKU A POMATENOU POLONAHOU ŽENU

Práce strážníků městské policie je 
opravdu různorodá. Zatímco v  minu-
lých měsících je zaměstnávali hlavně 
agresivní opilci, v uplynulých týdnech to 
bylo úplně jinak. Nejprve byla hlídka při-
volána na jednu z ostrovských čerpacích 
stanic. „Obsluha nám oznámila, že přija-
la finanční hotovost v cizí měně a ban-
kovky se jí zdají zvláštní. Po příjezdu na 
místo strážníci zjistili, že útratu platil ob-
čan z jiného města Karlovarského kraje 
a jedná se skutečně o falešné bankovky, 
o  kterých prý plátce neměl tušení, že 
jsou falešné,“ popisuje nepříliš obvyklý 
zásah Ladislav Martínek, velitel Městské 
policie Ostrov, s tím, že strážníci předali 
podezřelého i  s  bankovkami k  proces-
ním úkonům státním policistům.

Na začátku února pak strážníci zasa-
hovali společně s hasiči v Květnové, kde 
byl nahlášen požár rodinného dom-
ku. „Po příjezdu na místo události bylo 
zjištěno, že paní staršího data narození 
permoníci rozbili kamna. A  protože 
byla zima, rozdělala si majitelka táborák 
uprostřed jedné místnosti. Jelikož hrozi-
lo poškození zdraví občanky, byli stráž-
níci společně s  policisty nuceni vynést 
paní proti její vůli z  domu. Následně 
byla paní převezena za naší asistence do 
Nemocnice Ostrov,“ pokračuje velitel.

A  zatímco se v  předešlém případě 
jednalo o  tak trochu úsměvný příběh, 

v  dalším šlo skutečně o  život. Na slu-
žebnu se obrátila žena s  tím, že se ne-
může dovolat své přítelkyni a  bojí se 
o  její zdraví vzhledem k  jejím zdravot-
ním komplikacím. „Bylo nám sděleno, 
že žena nereaguje na telefonáty ani jiné 
pokusy o kontaktování, a to i přesto, že 
byla domluvena na návštěvě. Složitým 
způsobem se strážníci dopátrali dcery 
ohrožené ženy, kterou přivezli do místa 
bydliště nereagující ženy. Hasiči JSDH 
Ostrov se přes okno dostali do bytové 
jednotky a společně se strážníky zjistili, 
že paní zkombinovala hypnotika s  al-
koholem,“ říká dále Ladislav Martínek 
a doplňuje, že žena byla následně převe-
zena do nemocnice.

Poslední dva vybrané zásahy jsou 

rovněž netradiční. Strážníci totiž vědí, že 
se většina pacientů z uzavřeného oddě-
lení Nemocnice Ostrov snaží dostat na 
svobodu, ale občas se najde i někdo, kdo 
chce zpět. „Toho se kopáním do dveří 
domáhala i  jedna obyvatelka Ostrova, 
která tvrdila, že chce být umístěna na 
uzavřené oddělení proto, že tam měli 
vynikající kávu v  automatu. Strážníci ji 
uklidnili a  vysvětlili jí, jak se věci mají. 
Žena sice budovu opustila, ale snaha 
o umístění na uzavřené oddělení ji ne-
pustila. Rozhodla se proto dostat zpět 
do nemocnice, a  to tak, že se v chlad-
ném únorovém počasí po městě pro-
ducírovala nahoře ‚bez‘, což následně 
vyřešili kolegové z  PČR,“ uzavřel velitel 
Městské policie Ostrov.  (kor)

Obyvatelka rodinného domu v Květnové  tvrdila strážníkům, že jí permoníci rozbili kamna, 
a tak si rozdělala táborák uprostřed jedné z místností svého domu.
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NOVÝ TERMOGENERÁTOR POUŽÍVAJÍ HASIČI 
I K DEZINFEKCI MĚSTSKÝCH BUDOV

Na základě vývoje situace 
v  ohrožení zdraví v  souvislosti 
s prokázáním výskytu koronaviru 
se rozhodlo město Ostrov zakoupit 
ruční termo aerosolový generátor 
Swingfog SN 50 NA. Tento technic-
ký prostředek byl předán do užívání 
Jednotce sboru dobrovolných hasi-
čů Ostrov. Smyslem pořízení bylo 
zabezpečit účinnou a efektivní dez-
infekci nejen vnitřních prostor bez 
vyklízení a  jakékoliv přípravy. Jde 
především o  dezinfekci společných 
prostor, sociálních zařízení, do-
movů důchodců, škol, mateřských 
škol, úřadů apod. Stroj vytváří vel-
mi malé kapičky o  velikosti 15–30 
mikronů, a tím tvoří mlhu, která se 
dostane do nejzazších míst. Tímto 
způsobem je možno vydezinfikovat 
prostory jakékoliv velikosti a  tvaru. 
Za jednu hodinu lze vydezinfikovat 
cca 2,5–5 tisíc m². Po další hodině 
jsou prostory po řádném vyvětrání 
připraveny k běžnému užití. Jednot-
ka SDH Ostrov už od doby poříze-
ní provedla desítky dezinfekcí spo-
lečných prostor, mateřských škol, 
penzionu pro důchodce, stacionářů, 
charity, úřadu apod.

Josef Černý, 
velitel Jednotky SDH Ostrov

O POMOC SE STARTOVÁNÍM VOLALO 128 ŘIDIČŮ
Strážníci Městské policie Ostrov vyjíž-

děli pomoci řidičům i několikrát denně. 
Zejména v  první polovině února sužo-
val celý kraj velký mráz, a tak nastarto-
vat auto byl pro mnoho lidí problém. 
„Celkem si nás řidiči přivolali od začát-
ku letošního roku na pomoc už ve 128 
případech,“ říká Ladislav Martínek, velitel 
Městské policie Ostrov.

A  shodou okolností je stejné i  číslo 
v kolonce řešených přestupků. Z nich ře-
šili strážníci 60 udělením blokové pokuty 
ve výši 14 500 korun a 68 přestupků po-
stoupili do správního řízení.

„Dále jsme odtahovali tři vozidla, šest-
krát jsme odchytávali zatoulaného psa 
a přijali jsme 193 oznámení. Co se týká 
vládních opatření, tak jejich porušení 
jsme od začátku roku řešili ve dvanácti 
případech v celkové hodnotě udělených 
pokut 4 500 korun,“ dodal velitel.  (kor)

S termogenerátorem dezinfikovali hasiči i budovu městského úřadu.

Městští strážníci vyjížděli v únoru skoro každý den na pomoc řidičům, kteří nemohli nastartovat.
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JSME V TOM SPOLEČNĚ
Vývoj epidemiologické situace ko-

lem COVID-19 zatím nepřinesl kul-
tuře moc nadějné vyhlídky. Veškerá 
naše snaha v plánování akcí pro vás 
přišla vniveč. Dohodli jsme se tedy 
spolu s  vedením města, že využije-
me čas, energii a své síly na přípravu 
perfektní letní sezóny, kterou si chce-
me spolu s vámi užít se vší parádou. 
Zároveň se vrháme se vší vervou do 
změn, na něž v běžném provozu ne-
zbývá prostor.

Nebudeme tedy ztrácet energii pří-
pravou akcí, které bychom s  největ-
ší pravděpodobností kvůli vládním 

opatřením opět neuskutečnili. Do 
konce měsíce dubna tedy rušíme 
všechny plánované kulturní a spole-
čenské akce.

Pod novým vedením Lukáše Lercha 
využíváme současný stav k  transfor-
maci a inovaci organizace, a to i díky 
vašim podnětům. Vytváříme novou 
koncepci kulturních a dalších služeb 
veřejnosti. Chceme se více otevřít, 
naslouchat a  tvořit kulturu spolu 
s  vámi, občany Ostrova i  okolí. Hle-
dáme způsob, jak vylepšit komunika-
ci a spolupráci s organizacemi i aktiv-
ními lidmi, co mají nápady a  touhu 

s  láskou a  nadšením tvořit akce pro 
ostatní. Vylepšujeme prostory, kde 
se opět budeme co nevidět setkávat 
a  zažívat obohacující kulturní oka-
mžiky.

Zkrátka, přišel ten správný čas na 
pořádné změny. Chceme být vaším 
kulturákem, přívětivou organizací, 
se kterou budete rádi spolupracovat, 
komunikovat a  kam se budete rádi 
vracet. Organizací otevřenou novým 
nápadům a  podílející se na rozvoji 
našeho krásného města.

Váš Dům kultury Ostrov

Lukáš Lerch

NOVÝM ŘEDITELEM DOMU KULTURY BYL JMENOVÁN 
UČITEL A KREATIVEC LUKÁŠ LERCH

Několik měsíců byl ostrovský dům 
kultury bez ředitele. Město sice vy-
pisovalo řádná výběrová řízení, nic-
méně najít vhodného zájemce se 
nedařilo. Až v rámci třetího kola vý-
běrového řízení vybrala komise dva 
vhodné kandidáty.

„Uchazeči museli nejprve absol-
vovat psychologický pohovor, na je-
hož základě následovala konzultace 
s  výběrovou komisí. Ta radě města 
navrhla jako nejvhodnějšího kandi-
dáta na funkci ředitele domu kultu-
ry Lukáše Lercha,“ uvedl Jiří Jiránek, 
vedoucí odboru kanceláře starosty 
města.

Rada města doporučení výběrové 
komise akceptovala a  na pozici ře-
ditele domu kultury jmenovala ví-
tězného kandidáta. „Lukáše Lercha 
znám jako velice schopného člověka 
s velmi širokým obzorem nejen v ob-
lasti umění. Pevně věřím, že posune 
činnost domu kultury dál ke spoko-
jenosti občanů a návštěvníků města,“ 
řekl Jan Bureš, starosta města.

Třiatřicetiletý učitel a  lektor Lu-
káš Lerch vystudoval Západočeskou 
univerzitu v  Plzni, obor psychologie 
a výtvarné umění a doposud působil 
na Základní umělecké škole Ostrov. 
Je zapojen do mnoha kreativních 
a  uměleckých projektů nejen v  Kar-
lovarském kraji.

„S velkou radostí jsem přijal odpo-
vědnost a důvěru, která mi byla svě-
řena s  funkcí ředitele domu kultury. 

Těším se jak na výzvy, jež to přináší, 
tak na naše společná setkávání jak 
při tvorbě, tak i užívání si akcí. Akcí 
vycházejících z  vašich snů a  přání 
i  těch tradičních, které jsme si již 
v našem městě s láskou a vytrvalostí 
vytvořili,“ říká Lukáš Lerch.

Ten dále uvádí, že v Ostrově potkal 
úžasné přátele a město i dům kultury 
jsou mu tak trochu souzeny. „V domě 
kultury jsem na plese potkal svou 
ženu, se kterou si s našimi dětmi uží-
váme půvab starého města. Příjemně 
žijeme v  jedinečném a  urbanisticky 
geniálním novém Ostrově, který je 
úžasným místem pro rodinný život, 
obklopený nádhernou přírodou pro-
tkanou historií s  klidem a  pohodou 
okolních obcí. Jsem moc rád, že ve 
městě máme jako dům kultury skvělé 
partnery, kteří mají opravdový zájem 
o  rozvoj našeho města a  co nejpří-
jemnější život v něm,“ doplňuje nový 
ředitel a  pokračuje: „S  mnohými 
z  vás se již znám. Někoho jsem učil, 
některým jsem pomáhal s  rozvojem 
jejich dětí. Nemálo z vás se se mnou 
potkává na kulturních a  společen-
ských akcích a znáte mou výtvarnou 
tvorbu. S mnohými jsme se navzájem 
podporovali při tvorbě akcí či jsme je 
společně pořádali.“

Velkým potěšením jsou pro Luká-
še Lercha také činnosti, během kte-
rých s dalšími lidmi společně pečuje 
o rozvoj města aktivitami na krajské, 
celostátní a přeshraniční úrovni díky 

práci na projektech v oblasti rozvoje 
kulturních a kreativních odvětví, roz-
voje vzdělávání i podpory podnikání.

„Díky našim častým setkáním vě-
řím, že i  díky své dovednosti inten-
zivního vnímání a schopnosti spojo-
vat jsou naše srdce i  mysl podobně 
naladěny. V každém případě já i náš 
tým domu kultury vítáme s  otevře-
nou myslí podnětné náměty i  kon-
struktivní kritiku, abychom mohli 
rozvíjet kulturu. Kulturu, která spo-
juje, léčí a pomáhá nám být více sami 
sebou, a  tím si být navzájem blíže,“ 
dodal Lukáš Lerch.  (kor)



13www.ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.cz

VOLNÝ ČAS

I N F O R M A C E  
P R O  N Á V Š T Ě V N Í K Y  D O M U  K U L T U R Y
O S T R O V

Milí návštěvníci Domu kultury,

do konce března máte poslední možnost vrátit 

vstupenky za zrušené akce DKO v měsících 

říjen - prosinec 2020.

VSTUPNÉ VRACÍME NEJPOZDĚJI DO 31. 3. 2021

NA POKLADNĚ DK OSTROV,

nebo bankovním převodem na váš účet. 

Formulář žádosti o vrácení vstupného 

na účet s pokyny najdete na našem 

webu www.dk-ostrov.cz

Po tomto termínu už nebude vrácení 

vstupného nárokovatelné.

Pokladnu DKO na Mírovém náměstí  

máme pro vás otevřenou

Po - Pá / 9:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00

Váš ostrovský kulturák 
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ČIŠTĚNÍ ŘEKY OHŘE
MAS Krušné hory, o. p. s., Ostrov se 

i  v  letošním roce společně s  krajskou 
sítí místních akčních skupin (MAS) 
zapojí do akce Čištění řeky Ohře, a to 
v sobotu 17. 4. 2021 v rámci celorepub-
likové iniciativy Ukliďme svět! Ukliďme 
Česko!

Akce je financována z rozpočtu kraje 
a obcí a podílejí se na ní nejen „MAS-
ky” našeho kraje, ale i Karlovarský kraj, 
Povodí Ohře, obce, půjčovny lodí a raf-
tů a také sponzoři, např. Mattoni 1873, 
hospoda Dubina, velichovská hospoda 
U Lípy a jiní.

Naše MAS se postará o  břehy řeky 
Ohře na úseku Karlovy Vary (loděnice 
pod Chebským mostem)  – loděnice 
Klášterec nad Ohří.

Jako obvykle budou připraveny 
ochranné pomůcky, pytle na odpad-
ky - modré a černé, abychom se trochu 

procvičili v  třídění odpadu, i  drobné 
občerstvení.

Je smutné, co všechno dokáží lidé 
jen tak odhodit a odložit ke břehům - 
skříně, gumy, boby, lyže, nákupní koší-
ky… Tito „odhazovači“ věnují energii 
k dovezení odpadu zrovna k řece, mís-
to toho, aby využili sběrných dvorů.

Pojďme tedy břehům naší řeky od-
lehčit, ať zase může zjara svěže dýchat!

Bližší informace vám poskytne naše ko-
ordinátorka Zdenka Antonyová, e-mail: 
antonyova@mas-krusnehory.cz, telefon 
608 734 854. Přihlásit se také můžete na 
www.uklidmecesko.cz/event/27571

Vezměte s sebou dobrou náladu, kte-
rá je v této nelehké době důležitá. Bu-
deme rádi za každou pomocnou ruku.

OSTROVSKÝ MACÍK V ROCE 2020
I náš spolek se musel v minulém roce 

potýkat s problémy a omezeními, kte-
ré nastaly v souvislosti s pandemií ne-
moci covid-19. I přesto, že jsme se mu-
seli vypořádat s  problémy, které nám 
tento rok přinesl, podařilo se nám za-
jistit chod našich projektů a zachovat 
všechny nastavené služby ve stávající 
podobě, tak abychom mohli zajistit 
zvířatům co nejširší a nejlepší péči.

V  roce 2020 jsme přijali 359 zvířat, 
z  toho jich bylo přijato 177 do naší 
Záchranné stanice volně žijících živo-
čichů, která funguje pro celou ORP 
Ostrov. Naše stanice se také od to-
hoto roku stala součástí národní sítě 

záchranných stanic ČSOP, což byl pro 
nás velký úspěch a  zároveň posun 
v  naší dosavadní práci. Do domova 
pro stará a nemocná zvířata bylo přija-
to 103 zvířat. Domov fungoval po celý 
rok a zvířata jsou zde umístěna na do-
žití, zpravidla se jedná o ta, která již ne-
mohou nalézt jiný domov. Zbývajících 
79 zvířat bylo přijato do Městského 
útulku Bety, který spravujeme.

S  ohledem na situaci se nám do-
konce povedlo uskutečnit všechny 
dny otevřených dveří, které jsme měli 
v plánu, a to pouze s malými úprava-
mi vzhledem k situaci. Naučná stezka 
byla přístupná po celý rok bez omezení 

a  počet návštěvníků oproti předcho-
zím letům výrazně stoupl. Náš projekt 
charitativního obchůdku byl také celý 
rok v provozu, díky vládní výjimce pro 
obchody s krmivy a potřebami pro zví-
řata.

Moc děkujeme Vám všem našim 
příznivcům za Vaši přízeň a  pomoc 
zvířatům v nouzi. V případě potřeby je 
Vám k dispozici naše odchytová linka 
776 669 084, kde Vám rádi pomůžeme 
nebo poradíme. Velké poděkování pa-
tří také našemu panu starostovi Janu 
Burešovi a městu Ostrov.

Matylda Šimková, 
místopředsedkyně spolku

POLITICKÉ PŘÍSPĚVKY 
NAJDETE NA WEBU

Vážení čtenáři. V  minulém čísle 
Ostrovského měsíčníku se něko-
lik zastupitelů města vyjadřovalo 
k prodeji domu číslo popisné 48 na 
Starém náměstí. V obdržených a ná-
sledně otištěných příspěvcích šlo 
o  pohledy koalice a  opozice. Svým 
způsobem šlo o politickou přestřel-
ku, která měla pokračovat i v tomto 
vydání Ostrovského měsíčníku.

Vzhledem k tomu, že vnímám Os-
trovský měsíčník jako médium, které 
má prioritně informovat obyvatele 
Ostrova a jeho okolí o dění ve městě 
a nemá sloužit k  „vyřizování politic-
kých účtů“, dohodl jsem se s redakční 
radou na následujícím řešení.

Doručené příspěvky od politiků 
budeme zveřejňovat na webu Os-
trovského měsíčníku v rubrice – Ne-
otištěné příspěvky. Tam budou pří-
spěvky řazeny chronologicky podle 
data jejich doručení a nebudou nijak 
upravovány ani kráceny. Umožníme 
tím prezentovat politikům jejich 
názory a na druhou stranu budeme 
moci zachovat obsah, na který jste 
jako čtenáři zvyklí, a  to včetně oblí-
bené křížovky, pohledů do historie 
nebo fotohádanek. Zároveň na web 
Ostrovského měsíčníku budeme ko-
pírovat i příspěvky psané ručně.

Věřím, že toto rozhodnutí chápete, 
a pokud se zajímáte o názory regio-
nálních politiků, můžete si je přečíst 
na webu Ostrovského měsíčníku. Už 
nyní tam najdete reakci zastupitele 
Jiřího Pavlíka nebo příspěvek Libora 
Bílka.  (kor)

V sobotu 17. dubna se bude konat tradiční čištění řeky Ohře.

about:blank
https://www.uklidmecesko.cz/event/2
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David Jurčík
Jeden Petr z Poděbrad
má na krku 5 brad.
Po Vánocích se vzchopil,
ale trénink nepochopil.
Ten Petr z Poděbrad má stále hlad.

Tereza Besperátová
Byl jeden dědek z Nairobi,
přemýšlel, že si vyrobí
dopravní prostředek z traviny
a odjede do cizí krajiny,
aby už nemusel být v Nairobi.

Petra Poberežníková
Byl jeden dědeček z Opavy,
který se bouchl do hlavy.
Když pro něj přijela sanitka,
vyklopili ho z nosítka,
chudáka dědečka z Opavy.

VÝUKA VÝZVOU ANEB KALIGRAMY, LIMERICKY, HÁDANKY A DALŠÍ
Kaligramy, limericky, akrosti-

chy, hádanky, absolutní básně, 
znáte je? To jsou krátké básnické 
formy, kterými se nyní zabývají 
žáci a  žákyně literárně-dramatic-
kého oboru.

Na konferenci Umění online, po-
řádané Národním informačním 
a poradenským střediskem pro kul-
turu (NIPOS-ARTAMA), se kromě 
mnoha inspirativních příspěvků 
z  distanční výuky ostatních oborů 
základních uměleckých škol zmi-
ňovaly moje kolegyně z  literárně-
-dramatických oborů o  své snaze 
zapojovat své žáky do tzv. výzev. Vý-
zvy měly na jaře i na podzim různé 
formy. Byla to jednoduchá zadání, 
společná pro všechny ročníky, která 
mohli žáci a žákyně plnit jako dob-
rovolné domácí úkoly. Cílem nebylo 
tyto výzvy používat jako náhradu 
za pravidelnou distanční výuku, ale 
jako doplněk pro ty, kteří jsou dlou-
hým pobytem doma demotivova-
ní a  hledají nové podněty. Splnění 
úkolu bylo většinou natočení krát-
kého videa, které vzniklo dle zadání. 
Děti tak mohly vidět svou tvorbu 
nejen v konkurenci ročníku, ale také 
napříč ročníky, což je celkově něco, 
nač běžně ve školním roce není čas.

Jenže já jsem nechtěl, aby děti to-
čily videa. Mezi divadlem a  videem 
je velký rozdíl, a  i  když se snažím, 

je video přece jen médiem, které 
se stále učím. Rozhodl jsem se tedy 
využít čas distanční výuky k  tomu, 
čemu rozumím a nač v běžné výuce 
není čas ani chuť, a  to je to literár-
ní z  našeho literárně-dramatického 
oboru. Soustředíme se proto při 
práci v  hodině na krátké poetic-
ké formy, a  od listopadu nám tak 
vznikly texty se zadáním:

„Když nastal konec světa“, kaligra-
my, mnoho nonsensových limericků, 
akrostichy, hádanky, absolutní bás-
ně a  „texty na přesně padesát slov“. 
Do každé výzvy se nemohou zapojit 
všechny ročníky nebo se do nich ne-
mohou zapojit všichni stejným způ-
sobem. Téma je často jiné pro každý 
z ročníků, ale forma zůstává.

Těšíme se, že vás s  jednotlivými 
formami a texty už brzy seznámíme 
v ulicích Ostrova a třeba i jinde.

Ondřej Šulc Králová

BYLO TO POLOLETÍ VSKUTKU ZVLÁŠTNÍ
Tak je za námi první pololetí škol-

ního roku 2020/2021. Bylo to polo-
letí vskutku zvláštní, protože někteří 
žáci z něj ve škole strávili pouze ně-
kolik týdnů, což je ještě méně, než 
jak tomu bylo na jaře. Je nutné ale 
podotknout, že i  když se převáž-
ná část žáků vzdělávala distančně, 
byla tato výuka téměř tak plnohod-
notná, jako kdyby se konala výuka 
prezenční. Hodiny byly tentokrát 
kráceny pouze o  výchovy, které se 
distančně vyučovat nedaly. Přesto 
z  nich žáci plnili zadané úkoly, aby 
mohli být na vysvědčení ohodno-
ceni i z nich. Velkým posunem bylo 
také to, že se téměř všem žákům 
podařilo být on-line, a už tak nepři-
cházeli o  výklad svých vyučujících. 
Zároveň se zdařilo distanční výuku 

vypracovat na takovou úroveň, jako 
kdyby probíhala výuka prezenční, 
což je velmi dobrá zpráva zejména 
pro žáky devátých ročníků, kteří by 
se tak neměli potýkat s velkými pro-
blémy při přijímacích zkouškách. 
I  když je však distanční výuka na 
stále lepší úrovni, sociální kontakt 
určitě nenahradí, proto se už všich-
ni těšíme, až bude vše opět tak, jak 
má být. I  v  současné situaci nám 
ale dělá velkou radost, že žáci za-
čali více číst. Obzvláště na 2. stup-
ni hojně využívají služby naší školní 
knihovny, kam učitelé českého ja-
zyka poctivě doplňují nové knižní 
přírůstky, o  které děti mají zájem. 
Poslední novinky dorazily do školní 
knihovny v  prosinci jako malý vá-
noční dárek v  počtu 30 kusů. Jsme 

velmi rádi, že se na nové knížky vždy 
podařilo najít finance, protože se na 
ně děti pokaždé těší. Rodiče žáků 9. 
ročníků zase jistě potěšilo, že mohli 
využít možnosti zúčastnit se on-li-
ne schůzky, kde našli potřebné rady 
k tomu, jak vybrat správnou střední 
školu pro svého potomka či jak si 
poradit s  vyplněním přihlášek. Zá-
jem ze strany rodičů byl opravdu 
veliký, takže náš výchovný porad-
ce rád přidával další hodiny, které 
rodičům i  žákům usnadnily tento 
nelehký úkol. Závěrem bych chtěla 
zejména prvňáčkům pogratulovat 
k  jejich prvním krásným vysvědče-
ním a všem ostatním – žákům, uči-
telům i  rodičům – popřát mnoho 
úspěchů v pololetí nadcházejícím.

Lenka Machalová

CHCI INZERÁT
V MĚSÍČNÍKU

 ostrovskymesicnik.cz

Dejte  o  sobě  vědět

a  objednejte  si  u  nás  inzerci!

Tel. :  702  977  805

E-mail.cz:

inzerce@ostrovskymesicnik.cz
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MDDM ZVE NA VELIKONOČNÍ SOUTĚŽ A OLYMPIJSKÝ BĚH
1. – 5. března 10.00 – 15.00
JARNÍ PRÁZDNINY 
aneb JE ČAS SI HRÁT

Kdy jindy, když ne teď. Přidejte se 
k  nám. Neseďte doma a  pojďte, děti 
i  rodiče, ven, do Zámeckého parku 
nebo do Ekocentra. Připravili jsme pro 
vás pohybové, vědomostní i rukodělné 
hry v době od 10.00 – 15.00.

Bližší informace na našich stránkách, 
na FB a na nástěnce u MDDM.
Pondělí: orientační hra - Zámecký park
Úterý: zahradní piškvorky, skákací 
panák, šnek (nebo malování ve sněhu) 
- Ekocentrum
Středa: rukodělné výtvory z  papíru 
a provázků – Zámecký park
Čtvrtek: puzzle zvířátek - Ekocentrum
Pátek: pohádky s  otevřeným kon-
cem – Zámecký park

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 můžete libo-
volnou technikou, fantazii se meze ne-
kladou. Soutěžní práce označené jmé-
nem, věkem, kontaktem, 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.

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA OLYMPIJSKÝ BĚH
Mezinárodní olympijský den slavíme 

největší běžeckou akcí v České repub-
lice. V  rámci T-Mobile Olympijského 
běhu neběháte pouze pro sebe, část 
startovného jde na podporu chari-
tativní činnosti  České olympijské na-
dace, jež umožňuje sportovat dětem, 
kterým v tom brání nedostatek finanč-
ních prostředků. A  s  vaší podporou 
dokáže nadace pomoci dalším mla-
dým sportovcům k plnění jejich snů.

Nepropásněte první vlnu přihlašování 
na T-Mobile Olympijský běh, který pro-
běhne opět v Ostrově 23. června 2021. 
Pokud přihlášení stihnete do 31. března, 
startovné vás přijde na 150 Kč, na 350 
Kč pak včetně originálního trička. Ti, 
co se registrují až po 31. březnu, zaplatí 

za startovné 350 Kč, 450 Kč i s tričkem. 
Děti startovné 30 Kč, s trikem 180 Kč po 
celou dobu registrace.
Registrujte se na
olympijskybeh@olympic.cz

Připravujeme:
VELIKONOČNÍ DÍLNA
1. dubna 9.00 – 12.00 / 80 Kč

Tvořivý program na velikonoční prázd-
niny pro školní děti od 6 let. Čeká nás vý-
roba tradiční velikonoční výzdoby, malo-
vání a barvení vajec voskovou technikou.

Přihlášky a  platba: od 15.  3. online 
nebo osobně v MDDM.

Všechny akce, které dům dětí připravuje 
v  měsíci březnu, se uskuteční na základě 
aktuální epidemiologické situace.

Sledujte prosím naše stránky a face-
book domu dětí, kde budeme naši čin-
nost a provoz všech pracovišť pečlivě 
aktualizovat.

Děkujeme vám, pracovníci MDDM.

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

PROVOZ SPORTOVNÍHO AREÁLU
Do 20.  3. hřiště uzavřena. Vstup na 
sportoviště je možný v  závislosti na 
počasí jen po dohodě s  pracovníky 
MDDM.

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, 
doprava: 736 505 683,
ekonomický úsek: 736 505 685,
zimní stadion: 601 089 332
www.mddmostrov.cz
e-mail: mddm@mddmostrov.cz

 

 
SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA KURZ PRO KOORDINÁTORY 

DOBROVOLNÍKŮ 
 

Chcete mít v organizaci dobrovolníky a nevíte, jak to zařídit? Přihlaste se na kurz a my vás to 
naučíme. 

 
Kdy 17.3.-19.3.2021 

Kde: online, v případě možnosti v Krajské knihovně v Karlových Varech  
 

17.3. 9:00-17:00 hod 
18.3. 9:00-15:00 hod 
19.3. 9:00-15:00 hod 

 
Cena kurzu: ZDARMA 

 
Přihlášky na: https://forms.gle/PKdfCZog2mqtiyMs6  

Kurz je vhodný pro organizace, které uvažují o spolupráci s dobrovolníky nebo již s 
dobrovolníky pracují a potřebují poradit, jak řešit aktuální situace. 

Na tomto kurzu si připravíte návod, jak zajistit dobrovolníky do vaší organizace. Získáte 
certifikát o absolvování kurzu. 

 
A tedy: 

 Legislativní ukotvení dobrovolnictví v ČR, možné dotační programy 
 Zavedete dobrovolnictví do Vaší organizace 
 Vytipujete vhodnou činnost pro dobrovolníky 
 Naučíte se, jak vybrat vhodné dobrovolníky, jak s nimi pracovat a udržet je v 

organizaci 
 Neopomeneme propagaci, podporu pro dobrovolníky a koordinátory 

 
 
 

Kurz organizuje Regionální dobrovolnické centrum ve spolupráci s  
Krajskou knihovnou Karlovy Vary 

 
 
 

Těší se na Vás lektorky: Ing. Eva Vodičková, koordinátorka dobrovolníků Krajská knihovna 
Karlovy Vary, Koordinátorka Regionálního dobrovolnického centra Instand a Mgr. Romana 

Trutnovská zakladatelka Regionálního dobrovolnického centra Instand 

mailto:olympijskybeh@olympic.cz
http://www.mddmostrov.cz
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MASOPUST A ZIMNÍ RADOVÁNKY V ZŠ KRUŠNOHORSKÁ
Krásné, zasněžené a  mrazivé dny si 

žáci naší školy užívají plnými doušky. 
V rámci tělesné výchovy, o kterou jsou 
nyní již dlouhou dobu ošizeni, se mohli 
vydovádět na školní zahradě, kde nám 
vznikly krásné podmínky pro sáňko-
vání, bobování a  lyžování. Každoden-
ní trénink pod vedením paní učitelky 
R. Kvasničkové a  paní vychovatelky 
A. Čermákové se ukázal být prospěš-
ný a  brzy se u  dětí dostavily první 
výsledky. Mnohé z  nich se pod jejich 
vedením naučily základy pro sjezdové 
lyžování, běžky a zcela jistě v tom na-
šly novou zálibu. V  odpoledních ho-
dinách v rámci školní družiny se nejen 
bobuje a  lyžuje, ale nechybí stavění 
sněhuláků, koulování a další zimní ra-
dovánky. Dne 12. února proběhl v naší 
škole projektový den - masopust. Silné 
mrazy nám překazily naplánovanou 
celodenní akci venku, ale ani to nám 
nebránilo si to užít. Děti si samy tvořily 
škrabošky a masky. Na několika stano-
vištích rozmístěných po celé budově 
školy, včetně suterénu budovy, kde 
si žáci mohli prohlédnout nyní nově 

vybudované zázemí naší školy, kde ne-
dávno proběhla rozsáhlá rekonstrukce 
celého suterénu.

Plnili zadané úkoly s  pohádkovou 
tematikou. Jednotlivé třídy se střídaly 
na stanovištích podle předem vytvoře-
ného časového harmonogramu, a tím 
byly splněny i koronavirové podmínky. 
Nechyběla i sladká tečka - koblihy, na 
které se děti velmi těšily. I přes nepří-
znivou epidemiologickou situaci pro-
bíhá v naší škole příprava na přijímací 
řízení na SŠ. Díky tomu, že naši žáci 
mají tu možnost účastnit se prezenční 
výuky, organizovala škola ještě na pod-
zim řadu besed se zástupci SŠ a  nyní 
intenzivně seznamujeme naše vychá-
zející žáky s  možnostmi následného 
uplatnění po ukončení povinné školní 
docházky. Přihlášky do SŠ již máme 
vyplněny a  připravujeme je k  odeslá-
ní. Doufáme, že stejně jako v  minu-
lých letech bude naše přijímací řízení 
úspěšné a  naši absolventi nastoupí 
v  září  2021 bez problémů do svých 
zvolených oborů.

Faten Fakach

Měsíc únor nabízel ideální podmínky pro dětské zimní radovánky. Fota ZŠ Krušnohorská
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V MATEŘSKÉ ŠKOLE MYSLBEKOVA MĚLI ZIMNÍ OLYMPIÁDU
První měsíce roku 2021 začaly v naší 

školce velice poklidně. Plynule jsme se 
přenesli z vánoční pohody do nového 
roku. Společně jsme oslavili svátek Tří 
králů a  seznámili se s  jejich příběhem 
o  cestě za Ježíškem do Betléma. Také 
nechyběla tradice koledování v  rám-
ci naší školky. Letos jsme se zúčastnili 
Tříkrálové sbírky pořádané Oblastní 
charitou Ostrov, která nám zapůjčila 
pokladničky. Dětem se koledování ve-
lice líbilo, byly nadšené, že pomáhají 
babičkám a dědečkům v domech cha-
rity.

V následujících dnech jsme si užíva-
li hlavně zimní počasí. Konečně nám 
nasněžilo, což bylo prima. Mohli jsme 

stavět sněhuláky a jezdit na kluzácích. 
Starším dětem jsme uspořádali zim-
ní olympiádu. Závodilo se v  biatlonu, 
běžkování, jízdě v  dvoubobu, sjezdu 
na kluzáku, dokonce závodila i  psí 
spřežení. Nechyběly důležité olympij-
ské atributy, například hymna, vlajka, 
pochodeň, pravidla fair play a  hlavně 
dobrá nálada. Všichni sportovci si to 
velmi užili.

Protože máme ve školce samé zvída-
vé děti, „vrhli“ jsme se po zimních spor-
tech na další téma - Lidské tělo a zdraví. 
U dětí je velice oblíbené a s předešlými 
sporty úzce souvisí. Postupně jsme 
prozkoumali všechny jeho důležité 
části a systémy. Děti tvořily, malovaly, 

cvičily, učily se básničky, písničky, roze-
bíraly a skládaly modely lidského těla, 
prohlížely encyklopedie, pozorovaly 
mikroskopem, sledovaly pořady o těle 
na multiboardu, prohlubovaly znalos-
ti o zdraví a hygieně. Starší děti si na-
příklad vyrobily model plic, sestavily 
trávicí soustavu, pohybově ztvárnily 
cestu potravy tělem nebo v  čajovně 
ochutnávaly zdravé čaje a vlastnoruč-
ně upečený mrkvový koláč. Všechny 
třídy se proměnily v  ordinace lékařů 
a sestřiček. Velice nás potěšila i spolu-
práce rodičů. Děti si přinesly z domova 
různé knihy a pomůcky. Už se moc tě-
šíme na další dobrodružství.

Kamila Tekely, vedoucí učitelka MŠ

Zimní olympiádu si děti z mateřinky užily. Fota MŠ Myslbekova
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MIRÁKL VE SVĚTĚ ON-LINE
Tanečníci, podobně jako ostatní 

umělci, se kvůli pandemii, která 
ovládla naše životy, přesunuli do 
on-line světa. Je tomu už přesně 
rok, kdy jsme naposledy tančili 
před diváky a  hrdě jim prezento-
vali naše nové choreografie v rám-
ci Tanečního světového poháru. 
Vzešlo z  něj 14 nominací pro Mi-
rákl na světové finále, to se však 
již neuskutečnilo. Stejně tak i dal-
ší plánované soutěže a  přehlídky 
byly v minulém roce zrušeny.

Od začátku jsme věděli, že mu-
síme tanečníkům, kteří byli zvyk-
lí na pravidelný roční kalendář 
typu  – příprava choreografií, zem-
ské soutěže, světové soutěže a až 70 
vystoupení za rok, nabídnout alter-
nativu, která je bude bavit. Konti-
nuitu tréninků jsme vlastně vůbec 
nepřerušili a  okamžitě se přesunuli 
na obrazovky počítačů. Začali jsme 
vyhledávat možnosti, které on-line 
svět pro tanečníky nabízí. Tanec je 
v  tomto totiž univerzální řečí, kte-
rá nezná hranic. A  tak pravidelně 
zprostředkováváme našim taneční-
kům lekce jak našich, tak světových 
lektorů. Spolupracujeme s  lektory 
ze Slovinska, Finska, Velké Británie, 
JAR, ale i z USA. A je skvělé vidět, jak 
jsou mile překvapeni úrovní našich 
svěřenců a  sdílejí jejich videa a  píší 
osobní poděkování za lekce, které 
mohli u nás vést.

Potřebovali jsme ale také najít 
větší cíl, který by zúročil roky taneč-
ní přípravy našich tanečnic. Tím se 
stal tanečně-divadelní projekt na 
motivy života a  díla mexické ma-
lířky Fridy Kahlo. V  této chvíli je 
projekt před dokončením, je připra-
vena choreografie, scénář, hudební 
aranže, návrhy kostýmů. Diváci se 
mohou těšit na originální taneční 
zpracování vycházející ze španělské-
ho flamenca propojeného se sou-
časným tancem. Chybět nebudou 
světelné efekty a  procítěné výkony 
32 tanečníků, kteří se na projektu 
podílí. Projekt Frída K. je dárkem 
jak pro nás, tak pro naše příznivce 
a  rádi bychom s  ním oslavili čtvrt-
století působnosti Miráklu na ta-
neční scéně.

Ano, učit pohyb přes kame-
ru, třeba i  ty nejmladší tanečníky 
ve věku od 5 let, kteří se teprve 

začali seznamovat se základy ryt-
miky a  techniky, je nesmírně obtíž-
né. Velkou oporu máme v  rodičích, 
kteří vytvořili pro naše tanečníky 
skvělé tréninkové podmínky i v do-
mácím prostředí. I v této pro všech-
ny nelehké době se však ukazuje, 
že Mirákl je více než tanec…, je to 
skupina, která drží při sobě a doká-
že najít i  nyní možnosti, jak se po-
souvat dál.

Pozn.: Taneční skupina Mirákl Os-
trov se věnuje uměleckým tanečním 
disciplínám, patří ke špičce u  nás, 
ale i ve světovém měřítku. V součas-
né době jsou tanečníci držiteli titu-
lu mistrů světa. Skupina působí při 
ZUŠ v Ostrově pod vedením Andrey 

Burešové a  jako tréninkové prosto-
ry využívá také bývalou kavárnu 
v domě kultury. Ve spolupráci s no-
vým vedením DK pak vzniká vize 
komunitního centra Miráklu, které 
by bylo otevřeno i pro další zájemce 
z řad dětí a mládeže v Ostrově.

Soubor Mirákl dokončuje projekt Frída K.  Foto Mirákl
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STÁJ PRIMA HORSELAND, Z. S., V ROCE 2020
V  uplynulé „covid” sezoně jsme roz-

hodně nezaháleli. I když byly podmínky 
ztížené, naši čtyřnozí svěřenci se spolu 
se svými jezdkyněmi účastnili několika 
vzdělávacích akcí, oblastních i národních 
závodů a mistrovství karlovarské oblasti.

Účast na závodech nám přinesla ně-
kolik dekorovaných umístění, z  kterých 
se děti spolu se svými rodinami právem 
radovaly. Naši svěřenci startovali v disci-
plínách drezura a  skoky pony i  velkých 
koní. Za největší úspěch uplynulé sezony 
považujeme 1. místo v drezuře na pony 
na  oblastním mistrovství karlovarské 
oblasti. Dále pak rovněž 2. a 3. místo na 
oblastním mistrovství karlovarské oblas-
ti v disciplíně skoky.

Největších úspěchů dosáhla Káťa Ble-
hová s poníky Dollom Maruschka, Tra-
wel Ray of Ligt a Prigo’s Frisbee, dále pak 
Denisa Pačanová ml. s koněm Le Grand- 
KL.

Nežili jsme ovšem jenom sportem, na-
dále provozujeme i pravidelné zájmové 
kroužky pro děti a  mládež. Vzhledem 
k  omezením jsme se bohužel nemohli 
účastnit MČR a zrealizovat všechny ka-
ždoroční akce, ale i přesto proběhly dva 
turnusy letních táborů s  poníky, agro-
turistika, Prima Cup a Vánoční výprava 
ke krmelci. Vloni jsme tábory obohatili 
krom jízdy na koních, cyklistiky a  pla-
vání o  náplň prevence proti kriminali-
tě, protidrogovou prevenci a  prevenci 

proti kyberšikaně. V letošním roce máme 
v plánu rozšířit přednášky i o zdravově-
du díky spolupráci se záchrannou služ-
bou v Karlových Varech.

Spolupracujeme rovněž s  Probační 
a mediační službou K. Vary a umožňu-
jeme odbornou praxi školám v  oboru 
chovatelství.

Jako nezisková organizace bychom 
nezvládli zrealizovat všechny tyto kaž-
doroční projekty sami, a  proto děkuje-
me městu Ostrov za vloženou důvěru 
a podporu činnosti našeho spolku.

Do nové sezony přejeme všem hodně 
podkoviček štěstí, zdraví a lepší sportov-
ní podmínky!

Denisa Pačanová

Fota archiv spolku

HLEDÁME 
DVOUPATROVOU 
DOMINANTU MĚSTA

Tématem minulého ročníku fotohá-
danek byly různé detaily zajímavých 
míst, která stojí v  našem městě za 
povšimnutí. Některé byly jistě lehké, 
některé obtížnější. Pojďme si ale v ná-
sledujících 12 číslech měsíčníku zkusit, 
jak dobře znáte Ostrov v  proměnách 
času. Poznáte místa na dobových po-
hlednicích a starých fotografiích? 

Pro začátek začneme s něčím jedno-
dušším. Hledáme dvoupatrový dům, 
který byl výraznou dominantou staré 
části města. Víte, kde dům stál a co 
v něm bylo?  

Josef Macke
Foto sbírka Josef Macke
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POHLED DO HISTORIE

DALŠÍ STŘÍPEK Z HISTORIE KLÁŠTERA – VOJENSKÁ POSÁDKA
Kdo dnes zavítá k Posvátnému okrsku 

za zámeckým parkem, asi si jen těžko umí 
představit, že rozlehlý klášterní komplex 
se zahradou mohl ještě relativně nedávno 
sloužit zcela jinému účelu. Více jak 40 let 
byl klášter využíván jako vojenská kasár-
na. Pojďme si dnešním střípkem poodha-
lit něco málo z armádní historie kláštera.

První poválečná posádka se v Ostrově 
objevila už v květnu 1945. Pod vedením 
štkpt. Arnošta napomáhal obnově města 
38. pěší pluk z Berouna. Tyto vojáky ještě 
během léta vystřídal vojenský útvar 5401 
vedený pplk. Makovičkou. Armáda vy-
užívala po válce jako kasárna především 
dnešní polikliniku a také školu v Krušno-
horské ulici. Posádka působila v Ostrově 
až do počátku roku 1947. Když pak přišel 
rozkaz k  přesunu, Ostrov marně žádal, 
aby tu vojáci mohli zůstat. Teprve po 
únoru 1948 se s nastupující totalitou přá-
ní města vyplnilo.

Na sklonku července  1950 obdržel 
ústav katolické charity v  klášteře příkaz 
k vyklizení a k přesídlení. Stejný ortel do-
padl i  na ústav ve Velichově. Přestože 
měla být evakuace provedena v  co nej-
kratší době, místo, kam se mají řádové 
sestry přestěhovat, nebylo ještě známo. 
Farní kronika uvádí, že ke stěhování došlo 
již v prvním týdnu měsíce srpna. Zřejmě 
však šlo zatím jen o stěhování klientů. Na-
proti tomu totiž církevní zmocněnec hlá-
sil až v polovině října 1950, že stěhování 
katolické charity z Ostrova do Žampachu 
v okrese Žamberk započalo 9. října. Podle 
plánu mělo vše skončit do 20.  října. Vše 
šlo ale pomaleji, a tak teprve 25. října byl 
přesun dokončen. Ve stejný den převzala 
armáda protokolárně klášter.

Na poslední chvíle jeptišek v  klášteře 
po letech zavzpomínal i jeden z přítom-
ných vojáků:

„Narukovali jsme do Děčína. Po základ-
ním výcviku nás přemisťovali do Ostrova. 
Prakticky to probíhalo tak, že ze cvičných 
důvodů se šlo do Ostrova pěšky. Nevěděli 
jsme, kde budeme ubytovaní, věděli jsme 
jen, že nás přemisťují do Ostrova… Když 
jsme tam před večerem konečně přišli, 
stálo tam několik nákladních vojenských 
vozidel, pragovek. Kolem toho pobíhaly 
jeptišky.“

Podle vzpomínek se stěhování řádo-
vých sester neobešlo bez křiku a slz. Vo-
jáci, kteří právě vyčerpaní došli z Děčína, 
celý výjev nevěřícně sledovali. Netušili, 
proč jsou v klášteře, co zde vlastně bu-
dou dělat. Teprve později se dozvěděli, 
že zde budou spát a budovat kasárna.

„Když nákladní auta odjela, tak nás za-
čali formovat do skupin, asi podle velikosti 
pokojů, a  přidělili nám jednu místnost. 
Viděl jsem hrozný nepořádek, válely se 
tam zbytky různých věcí, prázdné železné 
postele, někde slamník byl, někde nebyl. 
Bylo vidět, že tamodtud lidé museli rychle 
odejít…“

Než se klášter proměnil ve  skutečná 
kasárna, chvíli to ještě trvalo. První po-
sádka se zde natrvalo usídlila zřejmě 
až v říjnu 1951. Jednalo se o 12. raketo-
metný oddíl, který byl v  Ostrově dislo-
kován zřejmě až do roku 1961. Po jeho 
přemístění do Sokolova byl od září 1961 
v klášteře umístěn 62. automobilní pra-
por vojenského útvaru 4404. Ten byl 
v roce 1983 stále jako VÚ4404 přeměněn 
na 20. prapor materiálního zabezpečení. 
Po sametové revoluci v  listopadu  1989 

se pomalu začal osud kasáren blížit ke 
svému konci. Po 40 letech komunistic-
kého nezájmu o církevní objekty se však 
kaple a  kostel v  klášterním komplexu 
nacházely v  dezolátním stavu. Jen díky 
pochopení tehdejšího velitele Bardoně 
se s  nejnutnější záchranou církevních 
svatostánků započalo už v  roce 1990. 
Cesta k  celkové rekonstrukci byla však 
ještě dlouhá a trnitá. V dubnu 1994 bylo 
rozhodnuto o odchodu vojenské posád-
ky z Ostrova.

Bývalé kasárny dnes již téměř nic ne-
připomíná. Pozůstatkem jsou jen dvě 
plechové haly v prostoru bývalého auto-
parku za klášterní zahradou. Také na cvi-
čišti na Větrném kopci pozornému oku 
neujdou dodnes patrné, trávou zarůs-
tající okopy či vyjeté koleje od těžkých 
nákladních vozidel. Věřím, že řada vojá-
ků si ještě dnes vzpomene na své velitele. 
Ať už třeba na „malého“, přísného pplk. 
Josefa Drekslera či jeho mnohem oblíbe-
nějšího nástupce pplk. Františka Růžičku.

Již v  minulém roce plánovalo město 
Ostrov uspořádat v  rámci květnových 
klášterních slavností také setkání býva-
lých vojáků ostrovské posádky. Akce mu-
sela být ale s ohledem na proticovidová 
opatření zrušena. Není bohužel ani letos 
jisté, zda se nám vlivem přetrvávajících 
omezení podaří setkání uskutečnit. Rád 
bych ale přesto připravil výstavu zaměře-
nou na naši vojenskou posádku. Máte-li 
nějaké fotografie, dokumenty vztahující 
se k naší posádce, neváhejte mě prosím 
kontaktovat. Děkuji.

Josef Macke,
tel. 774 631 129,

e-mail jmacke@centrum.cz

Nástup útvaru, v pozadí dnes již neexistující budova útvarového kina. Fota sbírka Josef Macke Přísaha v zámeckém parku 28. 10. 1989.

Společný snímek „našich“ vojáků z povolání.

mailto:jmacke@centrum.cz
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INZERCE

INFORMACE O VYDÁNÍ

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

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

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

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

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)
Lukáš Lerch, Josef Macke

DISTRIBUCE
Doručování Ostrovského měsíčníku
zprostředkovává Česká pošta.
V případě potíží s doručením
aktuálního čísla se obraťte na číslo: 607 610 182
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
Ředitelem Domu kultury Ostrov 
byl jmenován Lukáš Lerch.

Oprava z minulého čísla 
– Miroslav Liška není zastupitelem města

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
• Mechanik seřizovač – elektro
• Specialista logistiky – disponent
• Technik kvality – elektro
• Technik prototypové výroby
• Technolog
• 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

Bližší informace naleznete na www.zf.com/cz.   

KOUPÍM BYT
Sháním byt v této lokalitě v jakémkoliv stavu (před/po rekonstrukci).

Na velikosti nezáleží. Byt může být jak v osobním,
tak v družstevním vlastnictví, nebráním se ani exekučnímu

nebo insolvenčnímu odkupu.

Slibuji férové jednání, které očekávám i od druhé strany,
vše podložené smlouvou, právní asistencí apod.

V případě zájmu o prodej bytu
se na mne neváhejte obrátit na email - zahorec.m@seznam.cz,

nebo tel. číslo - 775 689 993. Děkuji

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


23www.ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.cz

SPORTVÝHERNÍ KŘÍŽOVKA

TAJENKA KŘÍŽOVKY O CENY
Vážení čtenáři,

správné znění tajenky křížovky z  minulého 
čísla je Josef Ferdinand Toskánský. Z úspěšných 
luštitelů jsme vybrali Evu Fričovou z  Ostrova, 
která obdrží dvě volné vstupenky na vybrané 
představení Domu kultury Ostrov.

Tajenku křížovky z tohoto čísla zašlete nejpoz-
ději do 15. března 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 gra-
fická společnost Alfasoft, s. r. o.

V letošním roce Vás budou při luštění prová-
zet významné osobnosti Ostrova. Březnová ta-
jenka nám odhalí světově uznávaného chemika, 
který studoval na piaristické koleji v Ostrově. Bu-
doucí významný vědec (viz tajenka) se narodil 
15. března 1821 v Počernech u Karlových Varů. 
Vzdělání v  Ostrově chudému chlapci doslova 
změnilo život. Studoval dále filozofii a matema-
tiku na Karlově univerzitě v Praze. Stal se profe-
sorem fyzikální chemie na Vídeňské univerzitě. 
Vědecký svět dodnes užívá jeho konstantu, ve 
které jako první určil počet molekul v 1 cm3 ide-
álního plynu při normálním tlaku a teplotě. (Viz 
tajenka) zemřel ve Vídni 18. července 1895. (red)
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ZATÍM ŽIJÍ V ÚTULKU, ALE HLEDAJÍ NOVÝ DOMOV

Velký kastrovaný kříženec, cca 10 let starý. Kontaktní, 
nekonfliktní, poslušný, hravý. Rychle se adaptuje. Vhodný 
k rodinnému domu na zahradu jako další člen velké rodiny.

Cca 6 let stará, kastrovaná fena střední velikosti. Bojácná, plachá 
a  nedůvěřivá, delší doba adaptace. Doporučujeme více 
procházek před adopcí. K  dětem ani k  začátečníkům nelze 
doporučit. Vhodná do bytu ke zkušenému a  trpělivému 
zájemci.

Cca 9 let starý, kastrovaný, střední velikosti. Delší doba 
adaptace, kontaktní, klidný, špatně slyší. Vhodný ke zkušenému 
zájemci do bytu, do klidného prostředí bez dětí a jiných psů.

Velký kastrovaný ovčák, cca 9 let starý. Ze začátku bojácný, delší 
doba adaptace, musí k člověku nabýt důvěry, potom kontaktní, 
poslušný. Vhodný pouze pro zkušeného zájemce k rodinnému 
domu se zahradou. K dětem nelze doporučit. Doporučujeme 
několik návštěv s venčením před adopcí.

1. Baron1. Baron

3. Bára3. Bára

2. Pepan2. Pepan

4. Benjie4. Benjie

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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