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SLOVO STAROSTY
Vážené čtenářky a vážení čtenáři Ostrov-
ského měsíčníku.

Při psaní dnešního úvodního slova 
jsem dlouho odháněl myšlenky týkající 
se pandemie zákeřné choroby covid-19, 
jejích důsledků, následků, negativní ná-
lady, únavy a vyčerpanosti. To vše znáte, 
prožíváte a  slýcháte každý den. Nabíd-
nu vám proto něco jiného, pozitivního 
a to, na co se můžete těšit. Myslím si, že 
zvednout hlavu, dívat se dopředu, nere-
zignovat a plánovat má smysl. Rád proto 
využiji této příležitosti a  postupně vás 
seznámím s  projekty, které jako vedení 
města Ostrov připravujeme.

Téměř každý ví, kde se nachází bývalý 
lovecký zámeček v lese u Mořičova. Kdo 
neví, tak doporučuji vypravit se za bý-
valou Mechanizaci, vydat se po žlutých 

značkách a nemůžete ho minout. Dnes 
už je z něj jen ruina, ale kdysi sloužil ma-
jitelům ostrovského panství, vévodům 
sasko-lauenburským, jako místo, odkud 
se zahajoval lov v  lesích okolo našeho 
města.

Prý bylo z  horních oken vidět na zá-
mek ve městě, kde dávali trumpetisté 
povel k honu. Už pár let jednáme s vlast-
níkem pozemku o  převodu do našeho 
majetku. Tím vlastníkem je státní podnik 
Lesy České republiky, který sice vždy sli-
boval městu vyhovět, je ale svázán před-
pisy upravujícími nakládání s majetkem. 
I přesto jsme ale nakonec našli cestu a zá-
meček zahrnuli do směny několika desí-
tek pozemků mezi zmiňovanými Lesy 
ČR a městem. Věřím, že do konce letoš-
ního roku by směna mohla proběhnout 

a  my se pak znovu staneme vlastníky 
tohoto pozemku a  zbytků toho, co je 
na něm. Chtěli bychom zakonzervovat 
tento stav, vyčistit pozemek a udělat zde 
zastavení pro turisty a  cyklisty s  připo-
menutím části dějin Ostrova. Těšíte se? 
Já rozhodně ano…

Jan Bureš
starosta města

POZEMEK PRO PAMÁTNÍK POLITICKÝM VĚZŇŮM ZŮSTANE BANCE
Rada města Ostrov schválila zřízení 
věcného břemene za účelem vybudo-
vání památníku politickým vězňům. 
Nový památník má připomínat osudy 
lidí neprávem odsouzených za minulé-
ho režimu, kteří museli pracovat v ura-
nových lágrech v nedalekém Jáchymo-
vě.

„Ve spolupráci s autory návrhu památ-
níku jsme pro tento záměr cíleně vybrali 
pozemek mezi domem kultury a ČSOB. 
Právě sousoší od bývalého politického 
vězně Jaroslava Šlezingera, které je umís-
těné na střeše domu kultury, je jedinou 
připomínkou na totalitní režim ve městě,“ 
říká starosta Ostrova Jan Bureš.

Cílem nového památníku je symbo-
licky přenést sousoší do veřejného pro-
storu, blíž k  lidem. Přenesení sousoší do 
veřejného prostoru autorka návrhu rea-
lizuje pomocí periskopu. Ten by měl být 
součástí jednoduchého objektu  – pylo-
nu, umístěného uprostřed cesty, která 
současně pomocí různých druhů dlažby 
symbolizuje příběh politických vězňů, 
přechod od svobody přes věznění až 

k  uniformitě totalitního režimu. „Chce-
me, aby se památník stal aktivní součástí 
veřejného prostoru, aby svým řešením 
vzbuzoval zvědavost a umožnil každému 
získat osobní zkušenost, podnítit přemýš-
lení o  problematice, kterou připomíná, 
a aby pomohl nezapomenout na nesvo-
bodu a bezpráví, které se v době totality 
odehrávaly v  našem sousedství a  které 
paradoxně přispěly k  našemu součas-
nému pohodlí, možnostem a  jistotám,“ 
doplňuje místostarosta Ostrova Marek 
Poledníček.

Veřejný prostor plánuje město doplnit 
zelení a  městským mobiliářem, součástí 
památníku by měly být i texty připomína-
jící hrůzy a bezpráví nejen 50. let, ale i celé-
ho období totalitního režimu.

Památník by měl být umístěn na po-
zemku, který je v majetku Československé 
obchodní banky, a. s. Po jednání s vlast-
níkem pozemku - Československou ob-
chodní bankou, a. s., která souhlasí s vy-
budováním, umístěním, provozováním, 
údržbou a  opravami předmětného pa-
mátníku, bylo dohodnuto uzavřít nejprve 

smlouvu o  budoucí smlouvě o  zřízení 
služebnosti, a  to za jednorázovou a  ko-
nečnou úplatu ve výši 104.000,00 Kč plus 
DPH v  zákonné výši, platné ke dni uza-
vření konečné smlouvy. Rozsah věcného 
břemene bude činit cca 1.040 m2.

Cena za zřízení věcného břemene byla 
stanovena dohodou mezi městem Ost-
rov a Československou obchodní bankou, 
a. s., a  to za dohodnutou jednorázovou 
úhradu v  částce 100,00 Kč za každý za-
počatý metr čtvereční budoucího povin-
ného pozemku zatíženého VB plus DPH 
v  zákonné výši platné ke dni uzavření 
konečné smlouvy. Náklady na zřízení věc-
ného břemene, včetně zaplacení náhrad 
povinnému, pak nese oprávněný, tedy 
město.

„Jsem rád, že jsme se nakonec s ČSOB 
dohodli, a obě strany jsme spokojené. My 
budeme moci splatit dluh těm, kteří naše 
město pomohli postavit, a bance zůstane 
pozemek. Schválení věcného břemene je 
tak dalším důležitým krokem k  realizaci 
památníku,“ dodává starosta Jan Bureš.
 (red)

Vizualizace památníku politickým vězňům Reflexe.
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RADNICE VYHLÁSILA DALŠÍ BEZDOPLATKOVOU ZÓNU
Město Ostrov vyhlásilo další takzva-

nou bezdoplatkovou zónu. Ve spolu-
práci s Policií České republiky, obvod-
ním oddělením Ostrov a  s  Městskou 
policií Ostrov byla po důkladné ana-
lýze vytipována další problémová 

lokalita se zvýšeným počtem případů 
narušování občanského soužití, naru-
šování veřejného pořádku, výtržností 
a  v  neposlední řadě užití vozidla pod 
vlivem návykové látky. K  této statisti-
ce protiprávních činů podala Policie 
České republiky stanovisko, že se jedná 
o jeden z nejzatíženějších úseků města.

„Pro zlepšení bezpečnostní situace 
přistoupilo město Ostrov k  vyhláše-
ní bezdoplatkové zóny v  okolí Staré-
ho náměstí a  Jáchymovské ulice (viz 
mapa). Tím dochází k zastavení vyplá-
cení doplatků na bydlení pro všechny, 
kteří se nově přistěhují. Opatření se 
tak dotkne výlučně občanů, kteří nově 
zažádají u úřadu práce o doplatek na 
bydlení a doloží nájemní či ubytovací 
smlouvu k prostorám v objektu nachá-
zejícím se ve vyhlášené bezdoplatkové 
zóně,“ vysvětluje starosta Ostrova Jan 
Bureš.

Cílem vyhlášení bezdoplatkových 
zón je zejména zamezení obchodu 
s chudobou spojenému s nárůstem kri-
minality. S ohledem na aktuální legisla-
tivu se jedná o  jediný funkční model 
v boji proti spekulantům, kteří skupují 
byty a do nich následně sestěhovávají 

sociálně slabé občany z různých koutů 
republiky, bez jakékoliv vazby na regi-
on.

„Opatření rovněž zamezí nežádou-
cí migraci těchto lidí v  rámci města, 
což dosud bránilo smysluplné sociální 
práci. Bez podobné vyhlášky má měs-
to svázané ruce a  je proti podobným 
praktikám na svém území zcela bez-
zubé,“ doplňuje Kateřina Šplíchalová, 
vedoucí odboru sociálních věcí a zdra-
votnictví.

Ostrov není jediným městem v Kar-
lovarském kraji, kde se k podobnému 
kroku rozhodli. V Sokolově, Aši a Cho-
dově vedl tento krok k  uklidnění na-
pjaté situace ve vybraných lokalitách. 
„V  Ostrově není zatím situace tak 
dramatická jako v  některých dalších 
městech České republiky. Opatření 
má především preventivní charakter 
do budoucna, tak aby město Ostrov 
předešlo tomu, že by se na jeho území 
stěhovali lidé, kteří zneužívali dávkový 
systém v  jiných městech a obcích, jež 
k  vyhlášení bezdoplatkových zón již 
přistoupily, a  hledali by tak možnost 
čerpat sociální dávky na území našeho 
města,“ uzavírá starosta.  (kor)

PŘESTAVBA OBJEKTU MYSLIVNY NA BYTOVÝ DŮM MŮŽE ZAČÍT
V  objektu opuštěné Myslivny má 
vzniknout deset bytových jednotek. 
První nájemníci by se do zrekonstru-
ovaného objektu mohli nastěhovat 
už v  roce 2023. Rada města nyní 
schválila zadávací podmínky pro vý-
běrové řízení na zhotovitele.

„Rekonstrukce objektu Myslivna - 
Přestavba na byty je pokračováním 
proběhlé rekonstrukce objektu - Opra-
va střešního pláště. Stavba bude letos 
pokračovat celkovou rekonstrukcí ob-
jektu. Úpravou vznikne bytový dům 
s 10 bytovými jednotkami ve druhém, 
třetí a  čtvrtém nadzemním podla-
ží, včetně potřebného příslušenství 
a  vybavení. Tři byty ve třetím a  čtvr-
tém nadzemním podlaží budou řeše-
ny jako mezonetové. Byty budou od 
dvoupokojových po čtyřpokojový me-
zonetový, o velikosti od 70 m2 do 117 
m2,“ říká starosta Ostrova Jan Bureš.

Podle jeho dalších slov bude v rám-
ci rekonstrukce řešen i  nebytový (ko-
merční) prostor v přízemí objektu. Jed-
notlivá podlaží propojí nově navržené 
schodiště, železobetonové, s  ocelový-
mi schodnicemi. Na jižní fasádě bude 

nová pavlač s exteriérovým únikovým 
schodištěm.

„Objekt Myslivna je jmenovitě za-
psán v  Ústředním seznamu kultur-
ních památek ČR a je zároveň součástí 
Městské památkové zóny Ostrov, sta-
novené vyhláškou Ministerstva kultu-
ry České republiky o prohlášení území 
historických jader vybraných měst za 

památkové zóny. Z  tohoto důvodu 
budou veškeré práce prováděny pod 
dozorem a  v  souladu s  vyjádřeními, 
stanovisky a pokyny orgánů státní pa-
mátkové péče,“ dodává starosta s tím, 
že v letošním roce plánuje město pro-
stavět deset milionů korun a začátkem 
roku 2023 by tento krásný historický 
objekt mohl mít nové obyvatele. (jp)

První nájemníci by se do zrekonstruovaného objektu Myslivny mohli nastěhovat už v roce 2023.
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VAKCÍNU PROTI NEMOCI COVID-19 DOSTALO V NEMOCNICI 
OSTROV UŽ VÍCE JAK DVA TISÍCE TŘI STA LIDÍ

Na základě velkého zájmu obyvatel 
Ostrova o očkování proti covid-19 ote-
vřela Nemocnice Ostrov ve spolupráci 
s Karlovarským krajem očkovací místo. 
Obyvatelé Ostrova se tam očkují od po-
loviny února a počet podaných vakcín 
se každý týden zvyšuje. 

„Očkovací místo jsme zajistili perso-
nálně i materiálně. Vakcíny jsou dodá-
vány v koordinaci s Karlovarským kra-
jem,“ uvedla ředitelka nemocnice Jitka 
Samáková. 

Očkovací místo je schopno odbavit 
až 100 zájemců denně. Provoz se bude 
upravovat právě podle výše uvedeného 

množství dostupné vakcíny.
Zájemci o  očkování v  Ostrově se 

musí zaregistrovat online prostřednic-
tvím Centrálního rezervačního systému 
na crs.uzis.cz nebo registrace.mzcr.cz. 
Očkovací místo v  Nemocnici Ostrov 
najdou klienti v  budově B, v  přízemí 
vlevo.

„Očkujeme od pondělí do pátku od 
8 do 14 hodin. Kapacita 100 lidí denně 
závisí na počtu vakcín. V  únoru bylo 
naočkováno 757 osob a  do poloviny 
března dalších 1 500 osob,“ dodala Len-
ka Dlouhá, náměstkyně ošetřovatelské 
péče Nemocnice Ostrov. (red)

ZAMĚSTNANCI RADNICE ULEHČUJÍ ŽIVOT SENIORŮM I V DOBĚ „COVIDOVÉ“
Pracovníci odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví Městského úřadu Os-
trov se od počátku vyhlášení nouzo-
vého stavu v  souvislosti s  pandemií 
covid-19 aktivně podílejí na tom, aby 
v  této nelehké době usnadnili život 
občanům našeho města a  pomohli 
tak v boji s pandemií covid-19.

I  v  průběhu března zajišťovali nákupy 
pro seniory a  doplnili tak službu Senior 
Expres. Nabídli ale pomoc i  lidem, kteří 
v rámci nařízené karantény nebo izolace 
nemají nikoho z okolí, kdo by jim nákup 
zařídil.

Ve spolupráci s  potravinovou bankou 
v Sokolově zajistili pracovníci odboru 2 500 
ks respirátorů, které byly dne 12.  3.  2021 
distribuovány seniorům v  komunitním 
domě pro seniory, v domě s pečovatelskou 
službou a nájemcům na č. p. 1377.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
také ve spolupráci se správcem měst-
ských bytů, firmou DOSPRA, v březnu 
zařídil a vybavil v pořadí druhý tzv. „co-
vid byt“, tj.  byt, který je v  souvislosti 
s  nařízením krajské hygienické stanice 
povinna vyčlenit každá obec s  rozší-
řenou působností, a  to pro osoby bez 
přístřeší nebo osoby vykázané ze spo-
lečného obydlí, které by měly nařízenou 
karanténu či izolaci po propuštění ze 
zdravotnického zařízení. Odbor děku-
je i strážníkům Městské policie Ostrov, 
kteří velmi pohotově pomohli se zaříze-
ním bytu a asistovali pracovníkům od-
boru při umístění výše uvedených osob.

19. 3. 2021 pracovníci odboru zorga-
nizovali a  zajistili přeočkování seniorů 
starších 80 let z domu s pečovatelskou 
službou. Velký dík patří MDDM Ostrov 

za zapůjčení automobilu a řidiči, panu 
Frýzlovi, ze služby Senior Expres.

Dále pomáhal odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví s registrací na očkování 
proti covid-19, a  to v  průběhu března 
zejména seniorům 70+, pro které se 
otevřel rezervační systém. Chtěla bych 
touto cestou požádat o  shovívavost 
a  trpělivost vůči kolegyním z  odboru, 
které registraci administrují. Není bo-
hužel v jejich silách uspíšit termín očko-
vání, který je, mimo jiné, podmíněn 
i obdržením vakcín v očkovacím centru. 
Kolegyně velmi pečlivě zaznamenávají 
veškeré potřebné údaje a  v  okamžiku 
obdržení informací je obratem senio-
rům sdělují.

Kateřina Šplíchalová
vedoucí odboru sociálních věcí 

a zdravotnictví MěÚ Ostrov

LIDÉ NEDODRŽUJÍCÍ KARANTÉNU MOHOU SKONČIT V CELE
Městská policie děkuje všem všíma-

vým občanům, kterým není lhostejné 
zdraví ostatních. Na služebně totiž přijali 
několik oznámení na muže, který poru-
šoval nařízenou karanténu a údajně měl 
také řídit vozidlo pod vlivem alkoholu.

„To se potvrdilo během jedné z kont-
rol, v ulici Staroměstská. Strážník prová-
dějící hlídkovou činnost si všiml, že před 
ním jedoucí řidič s osobním automobi-
lem jede nejistou jízdou, a seděl i popis 
lidmi oznamovaného vozidla. Strážník 
proto přivolal sloužící hlídku, která vozi-
dlo zastavila a vyzvala řidiče k prokázání 
totožnosti a  k  předložení potřebných 
dokladů. Při jednání s  řidičem strážní-
ci ucítili z  jeho dechu alkohol, tudíž jej 

vyzvali, aby se podrobil dechové zkouš-
ce, se kterou souhlasil. Při té mu byla 
naměřena hodnota přes 1 promile v de-
chu,“ říká Ladislav Martínek, velitel Měst-
ské policie Ostrov.

Na místo se posléze na žádost stráž-
níků dostavila hlídka Policie ČR, která si 
věc převzala k dalším opatřením, neboť 
provedeným šetřením bylo zjištěno, že 
byl řidič kromě shora uvedeného v mi-
nulých dnech pozitivně testován na ná-
kazu SARS COV-2 a  byla mu Krajskou 
hygienickou stanicí Karlovarského kraje 
nařízena karanténa na dobu 14 dnů, kte-
rou nedodržel.

Ve druhém případě byla strážníky pro-
vedena kontrola ubytovny v  Ostrově, 

v  ulici Jáchymovská, se zaměřením na 
občany bez domova pozitivně testova-
né na nemoc covid-19, kteří jsou zde na 
základě nařízení hygieniků ubytováni po 
dobu povinné izolace.

„Při kontrole jsme zjistili, že zde umís-
těná žena porušila karanténní opatře-
ní tím, že bezdůvodně opustila izolaci 
a pohybovala se po Ostrově, čímž mohla 
šířit nakažlivou chorobu. Neuvědomě-
lá žena byla našimi strážníky vypátrána 
a stejně jako v prvním případě předána 
Policii ČR. Vzhledem k tomu, že se moh-
la dopustit zločinu šíření nakažlivé lidské 
nemoci, byla převezena do Sokolova do 
cely předběžného zadržení,“ dodal velitel 
městské policie. (kor)

Sestřičky z Nemocnice Ostrov zajišťující chod 
očkovacího místa.

http://www.crs.uzis.cz
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OSTROV SE POSTARÁ O NĚKOLIK OPUŠTĚNÝCH PAMÁTEK
Vedení ostrovské radnice rozhod-
lo o převzetí historických movitých 
věcí do svého majetku. Celkem se 
jedná o  pět položek, na které má 
město zpracovány restaurátorské 
záměry.

„Asi jste si sami občas všimli některých 
kapliček, božích muk nebo křížů v kra-
jině. Většinou nejsou v  dobrém stavu, 
ale postarat by se o  ně měl především 
vlastník. Převzetí těchto nemovitých 
věcí a  jejich zařazení do majetku měs-
ta Ostrov nám dává povinnost se o ně 
postarat a  zajistit jejich zrestaurování. 
Dosud byly bez majitele a chátraly,“ říká 
místostarosta města Marek Poledníček.

Podle jeho dalších slov je ze zákona 
o  obcích nabytí věcí movitých v  pra-
vomoci rady města. „Na nově nabyté 

movité věci má město Ostrov zpracova-
né restaurátorské záměry a na drobné 
opravy městských památek je v rozpoč-
tu na letošní rok pamatováno částkou 
250 tisíc korun,“ dodal místostarosta.
Jedná se o tyto movité věci:
• „Kříž v Květnové u Ostrova“ z 19. sto-

letí
• „Kříž u silnice v Květnové u Ostrova“ 

z 19. století
• „Pomník Obětem 1. světové války 

v Květnové u Ostrova“, postavený po 
roce 1918

• „Boží muka v Dolním Žďáru u Ostro-
va“, která nechal na začátku 17. století 
postavit vévoda sasko-lauenburský

• „Podstavec sochy sv. Jana Nepomuc-
kého v  Ostrově“, jehož socha stojí 
v zámeckém parku. (red) Pomník Obětem 1. světové války v Květnové.

KRMÍTEK PRO MENŠÍ PTÁČKY BUDE VE MĚSTĚ PŘIBÝVAT
Ostrovská radnice nechala vyrobit 

deset krmítek pro ptáky, která během 
zimy umístila na různých místech měs-
ta. Impuls dostali úředníci od obyvatel, 
kteří se snažili krmítka vyrábět sami 
doma.

„Všimli jsme si různých po domácku 
vyrobených krmítek pro ptáčky a poku-
sili jsme se tuto snahu občanů podpořit. 

Umístili jsme přes zimu v našem městě 
celkem 10 ks krmítek pro drobné ptac-
tvo,“ popisuje Hana Špičková, vedoucí 
odboru městských investic a  správy 
(OMIS) Městského úřadu Ostrov.

Krmítka se ihned začala těšit zájmu 
místních obyvatel, kteří se ptáčkům 
snaží přilepšit a  krmítka pravidelně 
plní. 

„Všímaví občané nás ale upozorni-
li, že krmítka navštěvují i větší druhy 
ptáků, jako holubi a  straky, kterým 
ale naše krmítka nejsou určena. Mu-
síme tedy budky upravit tak, aby byly 
přístupné pouze menším ptáčkům,“ 
dodává vedoucí OMIS a  slibuje, že 
krmítka budou ve městě přibývat.
 (kor)

OPRAVY VE ŠKOLÁCH ZDÁRNĚ POKRAČUJÍ
I  přes řadu epidemiologických 

opatření úspěšně pokračují práce na 
modernizaci ostrovských škol. K těm 
nejvýznamnějším bezesporu patří 
rekonstrukce bývalých školních dílen 
na učebny technických a řemeslných 
oborů, jejichž součástí je zajištění 
bezbariérovosti na jednotlivých ško-
lách. Na základní škole Masaryko-
va je již vše hotovo a na zbývajících 
dvou školách jdou práce do finále. 
Přestože nepřítomnost dětí ve ško-
lách přispěla k  rychlejšímu průběhu 
akcí, všichni se těšíme, až přijdou 
a  začnou se učit v  nových dílnách. 
Celkové náklady na tyto tři projekty 
dosáhly částky 33,3 mil. Kč, z  čehož 
činí 28,3 mil. Kč podíl EU. Město Os-
trov uhradí „pouhých“ 5 mil. Kč. Zís-
kané dotační prostředky dorazí na 
účet města do konce tohoto roku. 
Poté bude rozhodnuto, zda budou 
použity ještě v tomto roce, nebo zda 
budou celé, nebo část přesunuty do 
Fondu budoucnosti. 

Ke konci se blíží ale také rekonstruk-
ce ochozu kolem školního bazénu na 
základní škole Masarykova. Původně 
jsme počítali jen s  výměnou dlažby, 
ale vzhledem k  tomu, jak nekvalitně 
byla v  minulosti provedena opra-
va, museli jsme přistoupit k  opravě 
celé skladby podlahy. Protože stejně 
špatně byly provedeny podlahy také 
ve sprchách, rozhodli jsme se využít 
nepřítomnosti dětí a  rovnou opravit 
také dívčí i  chlapecké šatny. Nákla-
dy na rekonstrukci ochozu bazénu 
se vyšplhaly na částku 2 178 779 Kč 
a oprava sprch na 750 000 Kč. Věříme, 
že bazén se zázemím po rekonstrukci 

budou využívat nejenom děti, ale 
v daleko větší míře také veřejnost. 

V  souvislosti se základními škola-
mi bych rád doplnil ještě informaci 
o  tom, že intenzivně pracujeme na 
rozšíření kapacity družin ve školách 
Májová a  Myslbekova. Rádi bychom 
splatili další letitý dluh, kdy děti mu-
sejí trávit volný čas po vyučování ve 
třídách, místo aby odešly do družiny. 
Tímto ale netrpí jen děti, ale kompli-
kuje to také práci pedagogům, kteří 
nemají potřebný prostor připravit tří-
du na školní výuku druhý den. 

Marek Poledníček
místostarosta města Ostrova

Projekty REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ UČEBNY TECHNICKÝCH A ŘEMESLNÝCH OBORŮ VČET-
NĚ ZAJIŠTĚNÍ BEZBARIÉROVOSTI – ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSTROV, MÁJOVÁ 997, MASARYKOVA 
1289 A MYSLBEKOVA 996, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE jsou spolufinancovány Evropskou unií.
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU CZ.06. 2. 67/0.0/0.0/16_063/0004185, 0004077, 0004197
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V případě zájmu kontaktujte město Ostrov, odbor majetku města: 
Pavla Neumanová, tel. 354 224 911, e-mail: pneumannova@ostrov.cz

1. etapa – severní část území
17 stavebních parcel od 838 m2 do 1 539 m2

2. etapa – centrální část území
11 stavebních parcel od 920 m2 do 1 185 m2

3. etapa – jižní část území
2 stavební parcely od 804 m2 do 1 188 m2 

Pozemky
p. p. č. 32/13 (trvalý travní porost), 1031/2 (orná půda), 
1023 (orná půda) vše v k. ú. Květnová
Územní plán
BV (Z202,203,204) – Bydlení v rodinných domech 
venkovské
Forma zastavění
RD v zahradách – venkovský charakter zástavby
OS (Z210) – sportovně-rekreační areál ve vazbě na nové 
bytové plochy

Územní studie
Studie zástavby, dopravního řešení a technické
infrastruktury, k nahlédnu� na webových stránkách:
h�ps://ostrov.cz/urbanis�cka-studie-kvetnova-
aktualizace/d-15721

Výměra plochy
cca 42 000 m2

Cena
dle znaleckého posudku – 340 Kč/m2

Způsob prodeje
Předpokládá se, že bude s investorem sepsána Nájemní
smlouva na pronájem předmětných pozemků. Nadále
bude uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí – kupní.
Podmínkou pro podpis Kupní smlouvy bude vydání
kolaudačního rozhodnu�.

Město Ostrov nabízí investorům pozemky určené pro výstavbu rodinných domů. Podmínkou je vybudování
obslužné komunikace a kompletní zasíťování lokality pro výstavbu celkem 40 rodinných domů ve třech
navazujících etapách dle územní studie.

Nabídka pozemků v Květnové
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PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ NA BIOODPAD – JARO 2021
Letos na jaře budou opět přistavo-

vány velkoobjemové kontejnery (dále 
VOK) na bioodpad v  níže uvedených 
lokalitách v uvedených víkendech. Tyto 
lokality se osvědčily v  čistotě odpadu 
a  odkládají do VOK pouze bioodpad 
a nic jiného. V ostatních lokalitách u ro-
dinných domků či u zahrádek byly VOK 
plné komunálního odpadu, ačkoliv na 
všech stranách nádob bylo napsáno, co 
do bioodpadu patří a  co nikoliv. Pro-
to v  takovýchto místech kontejnery na 
bioodpad umísťovat nebudeme. Pro 

všechny nadále platí, že je možné odvá-
žet bioodpad do Sběrného dvora v Kruš-
nohorské ulici č. p. 792 zcela zdarma.

Do VOK pro bioodpad patří tráva, 
květiny, hlína z  květináčů, drobné vět-
vičky, dřevní štěpky, piliny, rostlinný 
bioodpad z domácností. Pokud chcete 
odevzdat i větší větve či kmeny strom-
ků, je nutné je pokrátit na max. délku 50 
cm. Pařezy s kořeny, hlínou a kamením 
do bioodpadu nepatří!!!

Žádáme Vás, abyste VOK nepřeplňo-
vali. Využívejte zejména předcházení 

vzniku odpadu, tedy primárně kom-
postujte, dřevo využijte na táboráčky 
či vytopení chatky v období chladných 
večerů. Vydržte do dalšího termínu 
přistavení. Jednotlivé osady mají také 
možnost si objednat VOK na bioodpad 
samostatně na vlastní náklady. Berte, 
prosím, na zřetel, že odpad odložený 
mimo VOK zabraňuje naložení VOK. 
Při porušování podmínek přistavování 
VOK se může stát, že v  budoucnu se 
zde již VOK nebude na náklady města 
přistavovat.

SVOZ A LIKVIDACE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Od roku 2018 jsou po Ostrově a měst-

ských částech rozmístěny hnědé popelnice 
a kontejnery na biologicky rozložitelný ko-
munální odpad (dále BRKO) o objemech 
120 l, 240 l a 1100 l. Je to další služba města 
pro Vás, občany města Ostrov. Tato služba 
je pro Vás zcela zdarma, hrazená je z roz-
počtu města. Tímto krokem je nejen plněn 
Plán odpadového hospodářství města, 
zákon o  odpadech, ale také se snažíme 
Vám pomoci snížit množství směsného 
komunálního odpadu (dále SKO) v  čer-
ných popelnicích a kontejnerech. Tím, že 
budete poctivě třídit, snížíte množství SKO 
a můžete si snížit četnost vývozu či objem 
nádoby, a tím ušetříte své finance.

Tato služba je především pro obyvate-
le bytových jednotek. Nicméně z ankety 
z roku 2015 vyplývá, že i někteří „domkaři“ 
by rádi těchto služeb využili. Předpoklá-
dáme, že ti, co mají své kompostéry nebo 
dostali zdarma kompostér od města, již 
nebudou potřebovat využívat nádob na 
BRKO. Přesto má-li některý z obyvatel ro-
dinného domu zájem o nádobu, nechť si 
o ni nejlépe písemně přes e-mail požádá 
na MěÚ Ostrov u Petry Niederhafnerové 
(kontakt níže).

Svoz BRKO je prováděn 1x týdně od 
1. dubna do 30. listopadu. Je velice důležité, 

abyste do hnědých nádob odkládali oprav-
du jen to, co tam patří. BRKO je odváže-
no do kompostárny, takže se bude moci 
v budoucnu využít jako hlína či kompost. 
Pokud bude znečištěno jiným odpadem, 
musí se vše odvézt na skládku a to službu 
nejen prodraží, ale také se zbytečně ochu-
díme o zdroj na kvalitní kompost. Proto na 
Vás apelujeme, odhazujte do nádob jen 
to, co tam patří. Na každé hnědé nádobě 
je umístěn soupis odpadu, který tam lze 
odkládat. Proto ČTĚTE! V  případě, že se 
bude opakovaně vyskytovat v  nádobách 
odpad, který tam nepatří, bude nádoba 
stažena a Vy přijdete o možnost takto se 
zbavit BRKO. Nádoby jsou umístěné vždy 
na stanovištích nádob na SKO, v některých 
případech u  separovaného odpadu (to 
hlavně v místních částech). Nádoba není 
určena pouze pro jeden dům (č. p.), ale pro 
všechny, kteří mají na daném stanovišti ná-
doby na SKO (černé nádoby).
Co patří do hnědého kontejneru ze 
skupiny BRKO?
• odpady z  domácností  – to znamená 

zbytky a  slupky ovoce i  zeleniny, zele-
ninová nať, jádřince, pecky z ovoce, pe-
čivo, vaječné a ořešné skořápky, čajové 
sáčky, kávová sedlina, papírové kapesní-
ky, zbytky vlasů a vousů, popel ze dřeva

• odpady ze zahrady  – tím se rozumí 
posekaná tráva, listí, větvičky, drny, trus 
býložravých hospodářských a  domá-
cích zvířat, stará zemina i hlína z květi-
náčů, piliny, hobliny, kůra, plevele, dřev-
ní štěpka, spadané ovoce, seno, sláma, 
košťály i celé rostliny

Co nepatří do biologického odpadu?
Biologický odpad není produktem živo-

čišného původu. Je také nutné dát pozor, 
aby bioodpad nebyl nebezpečnou látkou 
nebo s ní nepřišel do kontaktu. To zname-
ná, že do hnědých popelnic nepatří:
• kosti, maso a kůže
• mrtvá těla zvířat a jejich exkrementy
• plasty, sklo, sutě a kameny
• chemické látky a jejich obaly
• pytlíky z vysavače
• cigarety
• textil
• jednorázové pleny
• omáčky, pomazánky, vařené těstoviny 

a jedlé oleje
Pokud budete mít ohledně této pro-
blematiky jakékoliv nejasnosti či dotazy, 
neváhejte se obrátit na Petru Niederhaf-
nerovou, referentku odboru městských 
investic a správy.

Kontakt: pniederhafnerova@ostrov.cz 
nebo 354 224 918 (red)

Stanoviště VOK datum datum datum datum datum
zahrádky v Klášterní ulici - 2 ks 26. 3.–28. 3.  9. 4.–11. 4.  23. 4.–25. 4.  07. 5.–09. 5.  21. 5.–23. 5. 
zahrádky v ulici U Nemocnice - 2 ks 26. 3.–28. 3.  9. 4.–11. 4.  23. 4.–25. 4.  07. 5.–09. 5.  21. 5.–23. 5. 
zahrádky pod Lidlem 2. 4.–4. 4.  16. 4.–18. 4.  30. 4.–2. 5.  14. 5.–16. 5.  28. 5.–30. 5. 
RD v ulici Lesní a okolí 26. 3.–28. 3.  9. 4.–11. 4.  23. 4.–25. 4.  07. 5.–09. 5.  21. 5.–23. 5. 
zahrádky za VaKem 26. 3.–28. 3.  9. 4.–11. 4.  23. 4.–25. 4.  07. 5.–09. 5.  21. 5.–23. 5. 
RD Horní Žďár u č. p. 91 2. 4.–4. 4.  16. 4.–18. 4.  30. 4.–2. 5.  14. 5.–16. 5.  28. 5.–30. 5. 
RD Horní Žďár u zrcadla 2. 4.–4. 4.  16. 4.–18. 4.  30. 4.–2. 5.  14. 5.–16. 5.  28. 5.–30. 5. 
zahrádky Smetanova ulice 2. 4.–4. 4.  16. 4.–18. 4.  30. 4.–2. 5.  14. 5.–16. 5.  28. 5.–30. 5. 
zahrádky za Tescem
(cyklostezka Květnová) za plotem 2. 4.–4. 4.  16. 4.–18. 4.  30. 4.–2. 5.  14. 5.–16. 5.  28. 5.–30. 5. 

Děkujeme, že třídíte a ukládáte bioodpad tam, kam patří, a nezakládáte černé bioskládky.
Petra Niederhafnerová, OMIS MěÚ Ostrov

mailto:pniederhafnerova@ostrov.cz
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JARNÍ BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ MĚSTA

14

úterý 06. 04. 2021 Kollárova
středa 07. 04. 2021 Severní
čtvrtek 08. 04. 2021 Masarykova (Hlavní - Severní)
pátek 09. 04. 2021 Májová (Kollárova - Luční)

15

úterý 13. 04. 2021 Májová (Luční - Borecká)
středa 14. 04. 2021 Hlavní (Jáchymovská – Luční), za policií
čtvrtek 15. 04. 2021 Hlavní (Luční - penzion), penzion
pátek 16. 04. 2021 Štúrova, Palackého

16

úterý 20. 04. 2021 kulatá drogerie, za poštou
středa 21. 04. 2021 Jungmannova
čtvrtek 22. 04. 2021 Šafaříkova
pátek 23. 04. 2021 Družební (Krušnohorská - Lidická), Zahradní

17

úterý 27. 04. 2021 Družební (Lidická - Hlavní třída)
středa 28. 04. 2021 Lidická (Jáchymovská - Masarykova)
čtvrtek 29. 04. 2021 Masarykova (Lidická – Krušnohorská), Seifertova
pátek 30. 04. 2021 Lidická (od Klínovecké)

18

úterý 04. 05. 2021 Lidická horní, Lidická (Klínovecká – Masarykova)
středa 05. 05. 2021 Krušnohorská
čtvrtek 06. 05. 2021 Halasova, Lipová
pátek 07. 05. 2021 Dukelských hrdinů, Máchova, Nádražní (Dukelských hrdinů - Jáchymovská)

19

úterý 11. 05. 2021 Odborů
středa 12. 05. 2021 Studentská, za Krušnohorem
čtvrtek 13. 05. 2021 Karlovarská, Čapkova
pátek 14. 05. 2021 Nejedlého, Krátká

20

úterý 18. 05. 2021 Nádražní (Dukelských hrdinů – vlakové nádraží), Hornická
středa 19. 05. 2021 Klínovecká, horní Klínovecká 
čtvrtek 20. 05. 2021 Jáchymovská 
pátek 21. 05. 2021 Hroznětínská, Bezručova, Sukova, Smetanova

21

úterý 25. 05. 2021 Staré náměstí, Šlikova, Jiráskova
středa 26. 05. 2021 Dlouhá, Žižkova, Malé náměstí
čtvrtek 27. 05. 2021 Klášterní, Školní, Staroměstská, areál kláštera
pátek 28. 05. 2021 U Koupaliště, parkoviště u koupaliště

22

úterý 01. 06. 2021 Klicperova
středa 02. 06. 2021 Komenského, Myslbekova (Komenského - Mánesova)
čtvrtek 03. 06. 2021 Mánesova, Myslbekova (Mánesova - S. K. Neumanna) 
pátek 04. 06. 2021 S. K. Neumanna, U Atlantisu

23

úterý 08. 06. 2021 Vančurova + zimní stadion, Myslbekova (S. K. Neumanna - Vančurova)
středa 09. 06. 2021 Mírové náměstí - sever (parkoviště), Tylova
čtvrtek 10. 06. 2021 Mírové náměstí - jih (parkoviště), Brigádnická
pátek 11. 06. 2021 U Nemocnice

24

úterý 15. 06. 2021 Lesní ulice, Pod Křížkem
středa 16. 06. 2021 Borecká
čtvrtek 17. 06. 2021 Horská
pátek 18. 06. 2021 Luční - vnitroblok bazének - za stometrákem

25

úterý 22. 06. 2021 Dvořákova, Alšova, Na Kopci
středa 23. 06. 2021 Sládkova, Na Příkopě, Nad Nádražím
čtvrtek 24. 06. 2021 Dolní Ždár, Horní Žďár
pátek 25. 06. 2021 Hluboký, Vykmanov

26
úterý 29. 06. 2021 Kfely, Mořičov
středa 30. 06. 2021 Květnová, Maroltov

MYTÍ A DEZINFEKCE NÁDOB NA SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD
Na základě uzavřené smlouvy na svoz 

směsného komunálního odpadu bude 
svozová firma Marius Pedersen, a. s., plnit 
svou povinnost vyplývající ze smlouvy, 
mytí a dezinfekci nádob na směsný ko-
munální odpad (černé nádoby). K tomu 
však potřebuje i Vaši spolupráci, zejmé-
na u nádob, které máte uložené na svých 
pozemcích u rodinných domů.

V týdnu od 26. 4. do 4. 5. 2021 je potře-
ba tyto nádoby nechat stát na volně pří-
stupném místě i mimo den svozu. Firma 
bude postupovat ulici po ulici, kdy jeden 
vůz nádobu vysype i mimo svozový den 
a druhý vůz hned vymyje a vydezinfiku-
je. Pojede se tedy mimo klasické svozové 
trasy. Tento mimořádný vývoz samozřej-
mě nehradíte.

Kdo nádobu nebude mít volně pří-
stupnou ve výše udaném termínu, ten 
nebude mít nárok na dodatečné umytí.

Případné dotazy volejte na tel. 
354 224 918 nebo pište na e-mail: 
pniederhafnerova@ostrov.cz.

Děkujeme za spolupráci.
Petra Niederhafnerová

OMIS MěÚ Ostrov
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ÚKLID 2021 – ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ
Akce je naplánována celkem na devět 

etap od 10. 4. 2021 do 5. 6. 2021 a bude 
probíhat vždy v  sobotu v  dopoledních 
hodinách. Z technických důvodů budou 
kontejnery přistaveny v sobotu ráno a od-
vezeny v sobotu po 12.00. 

Velkoobjemové kontejnery jsou určeny 
pouze pro objemný odpad z domácností 
(např.  nábytek, koberce, dřevo, kovy  aj.) 
Kontejnery mohou využívat pouze fy-
zické osoby. Doporučujeme odpady ro-
zebrat na menší části (např. skříně a  jiný 
nábytek) a vložit je do kontejneru tak, aby 
se využil celý jeho prostor. Odpady odlo-
žené mimo kontejner budou posuzovány 
jako nepřípustné zakládání černé skládky 
(bude řešeno městskou policií).

Bližší informace naleznete na 
www.ostrov.cz, odbor městských investic 
a správy nebo RK Dospra, RK Reba a Ikon.
Rozmístění kontejnerů bude na obvyk-
lých místech:
10. 4. (sobota): Kollárova 1265, Kollárova 
1115–17 (křižovatka Májová x Kolláro-
va), Kollárova 1135, Severní 1165–1167, 
Masarykova 1149 (u tříděného odpadu), 
Masarykova 782 (u  tříděného odpadu), 
Májová 1157–1158
17. 4. (sobota): Májová 842 (u tříděného 
odpadu), Májová 890 (křižovatka Májová 
x Borecká), Štúrova (u bývalého bazénku), 

Luční 832, Horská 848 (křižovatka Horská 
x Májová), Borecká 878, Hlavní 1064 (kři-
žovatka Hlavní x U Koupaliště)
24.  4.  (sobota): Lokalita Pod Křížkem, 
Penzion pro důchodce, zadní Lidická 3x, 
Vančurova za domem 1084, 1083, za At-
lantisem ul. Myslbekova
1. 5. (sobota): Mánesova 955 (u trafosta-
nice), Mánesova 1013, Klicperova 2x, Bri-
gádnická, Lidická naproti BPO, Šafaříkova, 
Nerudova 700-5
8.  5.  (sobota): Jáchymovská 1377, Dru-
žební 1323 (u  tříděného odpadu), Jung-
mannova 2x, Jáchymovská 801–4, Smeta-
nova, Družební u 1282
15.  5.  (sobota): Klášterní areál, Staro-
městská, parkoviště u vjezdu na Staré ná-
městí, Družební 1275, Jáchymovská 201–
3, Seifertova u MŠ (u tříděného odpadu), 
Halasova u č. p. 626
22.  5.  (sobota): Na Kopci, Studentská 
x  Sládkova, Hornická x Nejedlého, Hor-
nická x Odborů, Klínovecká 964 (u souso-
ší), Krušnohorská u č. p. 615, Dukelských 
hrdinů
29. 5. (sobota): Nad Nádražím, Mořičov-
ská 293–1021, Vykmanov (u  paneláku, 
rozcestí), Vykmanov (v  dolní části), Ma-
roltov, Květnová 2x (u Jednoty, u panelá-
ku), Mořičov
5.  6.  (sobota): Dolní Žďár (u  bývalého 

statku), Horní Žďár (u trafostanice), Hlu-
boký (u trafa), Hluboký (stará cesta), Kfely 
(za bývalou hospodou), Kfely (u bus za-
stávky) - zadní, Horní Žďár (u restaurace 
u Václava)

Pokud někdo z časových důvodů mo-
bilní svoz nevyužije, může odpad ode-
vzdat bezplatně od pondělí do soboty 
ve Sběrném dvoře v  ul. Krušnohorská 
792, Ostrov. Nutné předložit občanský 
průkaz.

Sběrný dvůr:
Adresa: Marius Pedersen, a. s.,
Krušnohorská 792, Ostrov
Provozní doba: 
Po – Čt 7.30 – 11.00 / 11.30 – 15.30
Pá 7.30 – 11.00 / 11.30 – 15.30 / 16.00 – 
19.00
So 7.30 – 12.00

Hana Špičková, vedoucí OMIS

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
Svoz nebezpečného odpadu a elekt-

rospotřebičů je součástí jarního úklidu 
a  bude proveden dle tohoto časové-
ho harmonogramu, pouze osobním 
osobním předáním u  vozidla svozové 
firmy Marius Pedersen, a. s.
22. 5. 2021 (sobota) – zastávky obce:
Kfely (odbočka u paneláku)
8.00 – 8.20 hod.
Kfely (zastávka cyklotrasy)

8.25 – 8.45 hod.
Hluboký (u trafa)
8.50 – 9.10 hod.
Horní Žďár (RD za trafem)
9.15 – 9.35 hod.
Horní Žďár (u „Václava“)
9.40 – 10.00 hod.
Vykmanov
10.05 – 10.25 hod.
Dolní Žďár (u autoopravny)

10.30 – 10.50 hod.
Maroltov
11.00 – 11.20 hod.
Květnová (obchod)
11.25 – 11.45 hod.
Květnová (panelák)
11.45 – 12.05 hod.
Mořičov (náměstí)
12.20 – 12.40 hod.

Hana Špičková, vedoucí OMIS

ODPADOVÝ OSKAR MÍŘÍ DO OSTROVA
Arnika je česká nezisková organizace, 
která spojuje lidi usilující o lepší život-
ní prostředí. Svoji činnost opírá o  tři 
pilíře  – zapojení veřejnosti, odbor-
né argumenty a  komunikaci s  médii. 
V rámci své činnosti organizuje již šes-
tým rokem soutěž Odpadový Oskar.

Jejím cílem je popularizace obcí, které 
produkují méně než 150 kg směsných ko-
munálních odpadů na jednoho obyvatele 
a rok. Obce jsou rozděleny do tří kategorií 
podle počtu obyvatel - do 1 tisíce obyvatel, 
1001–5000 obyvatel a nad 5000 obyvatel.

V  hodnocení krajských výsledků za 
rok 2019 se město Ostrov umístilo 
v rámci Karlovarského kraje na prvním 
místě v  kategorii obcí nad 5 000 oby-
vatel. Podařilo se mu dosáhnout pro-
dukce směsného komunálního odpadu 
148,3 kg na jednoho občana za kalen-
dářní rok.

„Jsem velice rád, že společné úsilí ob-
čanů a  zaměstnanců městského úřadu 
v třídění odpadů přináší hmatatelné vý-
sledky. Ze strany města je věnována ma-
ximální pozornost provádění různých 

informačních kampaní v třídění odpadů, 
byla vydána praktická příručka s přesný-
mi postupy, jak s odpady nakládat. Zdar-
ma jsou občanům Ostrova poskytovány 
barevně rozlišené bagy na třídění odpadů 
přímo v  domácnostech, které psycholo-
gicky působí na povědomí o  správném 
třídění. Chtěl bych proto poděkovat 
všem, kteří odpady správně třídí, a utvr-
dit je v  tom, že tato činnost má smysl. 
Pro společnost, pro přírodu, zkrátka pro 
všechny,“ uvedl ve svém vyjádření k  vý-
sledkům obce starosta Jan Bureš.  (jj)

http://www.ostrov.cz
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OSAMĚLÉ SENIORY MŮŽE OHLÍDAT ANDĚL NA DRÁTĚ
Město Ostrov, odbor sociálních věcí 

a  zdravotnictví nabízí osamělým senio-
rům zapůjčení tísňového tlačítka, kte-
ré 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 soci-
álních službách, která kromě NONSTOP 
asistenční tísňové služby dále zajišťuje 
i  Linku důvěry a  bezpečí pro seniory 
a poradnu pro seniory. Pomoc je klien-
tům poskytována 24 hodin denně a  7 
dnů v týdnu, po celý kalendářní rok.

Klienti si budou sami hradit pouze 
paušální měsíční poplatek ve výši 380 Kč. 
Na úhradu lze využít příspěvek na péči.

Město Ostrov disponuje omezeným 
počtem zařízení, konkrétně 10 kusy ho-
dinek, jejichž přidělení není nárokové.

Předávání hodinek probíhá průběžně 

od září  2019 a  aktuálně je k  dispozici 
8 kusů hodinek pro klienty, kteří by po-
třebovali pomoc.
Kritéria pro zapůjčení zařízení tísňové 
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, Mořičov, Maroltov a  Vyk-
manov

• Žadatel souhlasí s provedením sociál-
ního šetření sociálním pracovníkem

• Služba není určená osobám závislým 
na alkoholu ani jiných psychotropních 
látkách a dále osobám s vážným du-
ševním onemocněním (potvrzení je 
součástí lékařské zprávy).

Zájemce o  službu vyplní „Žádost 

o  zařazení do projektu tísňové péče“. 
K žádosti je nutné doložit průkaz totož-
nosti, případně průkaz osoby zdravotně 
postižené (ZTP, ZTP/P). Součástí žádosti 
je i vyjádření obvodního lékaře, popř. dal-
ší doporučení odborného lékaře.

Další bližší informace i  žádosti jsou 
k dispozici na webstránkách města Os-
trov / odbor sociálních věcí a  zdravot-
nictví / Tísňová péče. Nebo přímo na 
Městském úřadě Ostrov, Jáchymovská 
1, odbor sociálních 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)

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky typu 
Tetra hnědá, Dominant všechny barvy,  
Green Shell - typu Araukana 
a Dark Shell - typu Maranska. 
Stáří 16 - 20 týdnů, cena 185 - 229,- Kč/ks.                                                                          

Prodej: 2. 4.  2021   
Ostrov - u  čerp. st. Benzina

16.00  hod.
Výkup králičích kožek
cena dle poptávky. 
Info: Po-Pá 9.00-16.00 hod,
Tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.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

O BYTY V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU LZE STÁLE ŽÁDAT
Město Ostrov stále přijímá žádosti 
o byty v Domě s pečovatelskou služ-
bou na Hlavní třídě čp. 1365-7 v Os-
trově pro jednotlivce, ale i  dvojice. 
Dům s  pečovatelskou službou je ur-
čen občanům, kteří nejsou schopni si 
sami obstarat nutné práce v domác-
nosti a další životní potřeby. Celkem 
je zde k dispozici 112 bytů.

Žádosti o byty v domě s pečovatelskou 
službou v Ostrově přijímá město Ostrov 
prostřednictvím odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví. Následně je žádost pro-
jednána v  bytové komisi a  předložena 
Radě města Ostrov, která svým usnese-
ním rozhodne o případném zařazení žá-
dosti do pořadníku. Přičemž zařazení do 
pořadníku není nárokové. Každá žádost 
je posuzována individuálně, kromě pod-
mínek stanovených pravidly se přihlíží 

i k aktuální životní situaci žadatele.
Dle pravidel nově schválených Radou 

města Ostrov ze dne 3. 8. 2020 žádost 
o byt v domě s pečovatelskou službou 
může podat žadatel s trvalým pobytem 
v  Ostrově nebo jeho částech, který je 
poživatelem starobního důchodu nebo 
invalidního důchodu pro invaliditu 
III. stupně a je příjemcem pečovatelské 
služby. Podmínkou projednání žádosti 
je doložení smlouvy s  pečovatelskou 
službou. Tyto podmínky musí žadatel 
splňovat až po ukončení případného 
nájemného vztahu.

Dále může podat žádost i žadatel, který 
je těžce zdravotně postižený, nebo žada-
tel, který požaduje přidělení bytu v DPS 
ze zdravotních či jiných vážných důvodů.

Žadatel nesmí být dlužníkem vůči 
městu Ostrov ani Městskému úřadu 

Ostrov, nesmí způsobit poškození by-
tového fondu v majetku města Ostrov, 
dopustit se neoprávněného obsazení 
bytu ani neoprávněného poskytnutí 
podnájmu bytu v  majetku města Ost-
rov.

Do domu s  pečovatelskou službou 
v Ostrově nelze přijmout občana, jehož 
zdravotní stav trvale vyžaduje ošetření 
24 hod. denně a obsluhu jinou osobou.

Další informace i  žádosti jsou k  dis-
pozici na webstránkách města Ostrov 
/ odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
/ Dům s pečovatelskou službou. Nebo 
přímo na Městském úřadě Ostrov, Já-
chymovská 1, odbor sociálních věcí 
a  zdravotnictví, paní Marie Marcinko-
vá, kancelář č. A.1.23, tel. č. 354 224 858 
nebo e-mail: mmarcinkova@ostrov.cz. 
 (kš)

INZERCE
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DUBEN = MĚSÍC BEZPEČNOSTI NA NAŠICH SILNICÍCH
Duben je považován za měsíc bezpeč-

nosti na našich silnicích. S příchodem jara 
vyráží do silničního provozu i  cyklisté, 
motocyklisté a koloběžkáři, kteří během 
zimních měsíců nechávali své dvoukolé 
„miláčky“ odpočívat.

Motocyklisté by si měli uvědomit, že 
patří k  nejzranitelnějším účastníkům sil-
ničního provozu. Případný střet s  vozi-
dlem nebo pevnou překážkou končí ve 
valné většině těžkými zraněními, nebo 
dokonce smrtí. Proto, motocyklisté, zby-
tečně neriskujte a nepředjíždějte v nepře-
hledných místech, v zatáčkách apod., ne-
boť je to nebezpečný a zbytečný hazard.

Po zimě se určitě mnozí z nás těší i na 
první výlet na kole, proto si připomene-
me několik rad a doporučení pro cyklisty:
• Před jízdou nezapomeňte utáhnout 

matice a šrouby u kola.
• Zkontrolujte stav pneumatik a jejich 

nahuštění, stav a  funkčnost brzd, 
osvětlení, správné napnutí a proma-
zání řetězu a také jeho krytu.

• Nezapomeňte ani na nářadí, náhrad-
ní díly, případně hustilku.

• Vidět a  být viděn je velice důležité, 
proto kromě světel byste měli použí-
vat pestré oblečení s reflexními prvky.

• Vždy používejte ochrannou přilbu.
• Respektujte zákaz požívání alkoho-

lu, i cyklista je účastníkem silničního 
provozu.

• Pamatujte, že blatníky chrání cyklis-
tův obličej i oblečení.
S  krásným jarním počasím dochází 

i  ke zvýšenému pohybu chodců, a  to 
nejen ve městech, ale i v turisticky za-
jímavých oblastech.  Každý chodec je 
účastníkem silničního provozu. Jako 
chodec můžete chodit po chodníku, 
a  to po jeho pravé straně, nebo mů-
žete chodit po vyznačené stezce pro 
chodce. Kde není chodník ani stezka 
pro chodce, choďte po levé krajnici 
vozovky, nejvíce však dva chodci vedle 
sebe. Dbejte na Vaši zvýšenou viditel-
nost. Při snížené viditelnosti noste ra-
ději oblečení jasných barev, abyste byli 
lépe vidět. V  šeru a  ve tmě opatřete 
svoje oblečení reflexními prvky a  do-
plňky, které ve světlech projíždějících 
vozidel výrazně září. Při přecházení 
přes vozovku využívejte, pokud mož-
no, vyznačené přechody pro chodce. 
Pokud se v  místě přechod nenachází, 
vozovku přecházejte vždy na přehled-
ném místě.

Na silnice se také vydávají i  řidiči, 
kteří v  zimě s  vozidly tolik nevyjíždě-
jí a  po zimní přestávce si musí znovu 
zvykat na provoz a složitější dopravní 
situace.  Všem účastníkům silničního 
provozu doporučujeme, aby co nejví-
ce dbali opatrnosti při svých cestách 
a chovali se k sobě ohleduplně. Přeje-
me Vám mnoho šťastných kilometrů.

Zuzana Týřová
oddělení tisku a prevence Krajského 

ředitelství policie Karlovarského kraje

ZOUFALÝ MUŽ PROSIL STRÁŽNÍKY, ABY MU SUNDALI POUTA…
I služba strážníků městské policie ob-
čas přinese veselou historku. Tu po-
slední zažili ostrovští strážníci před 
několika dny, kdy na služebnu přišel 
zoufalý muž s netradiční prosbou.

„Po našich strážnících požadoval 
sejmutí pout, se kterými si doma hrál 
a zapomněl, že od nich nemá klíče. Po 
nezbytném šetření hlídka muži pou-
ta sejmula a  poslala ho s  úsměvem 
domů,“ říká Ladislav Martínek, velitel 
Městské policie Ostrov.

Tím ale veselé historky strážníků 
v  uplynulém měsíci skončily. Během 
dalších zásahů zadrželi řidiče dodávky, 
o kterém již předem věděli, že má zá-
kaz řízení motorových vozidel. Zasta-
vené vozidlo mělo navíc vpředu i vza-
du rozdílnou poznávací značku. „Řidič 
neměl k vozidlu ani potřebné doklady, 
a proto byl předán hlídce Policie ČR,“ 
pokračuje dále velitel s tím, že doprav-
ní policie byla volána i  k dalšímu pří-
padu.

V  dopoledních hodinách zjistili 
strážníci poškození dopravního zna-
čení v  ulici Odborů. Vše nasvědčo-
valo tomu, že značka byla ulomena 
v  důsledku nárazu jedoucího vozidla. 
„Provedli jsme tedy kontrolu měst-
ského kamerového systému, který 
odhalil příčinu. Zhlédnutím záznamu 
bylo zjištěno, že do značky nacouvala 
řidička, která ale po kolizi místo neho-
dy opustila, aniž by splnila povinnosti 
účastníka dopravní nehody,“ doplňuje 
Ladislav Martínek s tím, že pro strážní-
ky nebylo vzhledem k osobní a místní 
znalosti terénu těžké vozidlo vypátrat 
a vše nahlásit dopravní policii.

V dalším případě zasahovali ostrovští 
strážníci na základě oznámení o muži, 
který vlezl dírou v  plotě na pozemek 
firmy Marius Pedersen a z kontejneru 
na elektroodpad si odnášel věci. „Na 
místo byla vyslána hlídka, která u díry 
v plotě nalezla připravenou mikrovln-
nou troubu. Proto strážníci na místě 
setrvali a chvíli poté muže zadrželi. Po 
nezbytných úkonech byla muži uděle-
na vysoká pokuta,“ dodal velitel. (kor)

INZERCE

Náraz automobilu do dopravní značky odhalily kamery městské policie.
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STARÁ RADNICE ZVE NA VÝSTAVU KRUŠNOHORSKÝCH KRAJEK
Starou radnici navštívily krajkářky 

a nainstalovaly s domem kultury v krás-
ných půdních prostorách výstavu kruš-
nohorských krajek. Samotná instalace 
jim trvala 9 hodin. Ale instalování výsta-
vy je vlastně finále, práce kolem realiza-
ce je mnohem více. Vzhledem k celore-
publikové situaci výstavu vidělo zhruba 
30 krajkářek z  okolí. Jak tuto krásnou 
výstavu dostat až k  vám, když máme 
zavřeno? Výstavu jsme zdokumentovali 
a několik fotek vám přinášíme v tomto 
měsíčníku. Díky Janě Dvořákové, která 
nám s nafocením výstavy pomohla, se 
i vy můžete potěšit tímto řemeslem.

„Miluji toto staré řemeslo. Je to ta-
jemství nití a  paliček, které klapou… 
Někdy mám pocit, že si se mnou i poví-
dají. Při paličkování si odpočinu a vždy 
pookřeju. Paličkuji skoro každý den,“ 
říká Jana Dvořáková.

Na této výstavě je několik unikátů. 
Ubrus ve vitríně pod světlem je velmi 
jemná práce, kde je na podklad napa-
ličkováno množství květů. Toto je asi 
nejstarší exponát na této výstavě. Dále 
je tu několik ubrusů, společná práce 
několika krajkářek. Ubrusy jsou vy-
pracovány dle historických podvinků. 
Většinou jsou to vzory z Krušných hor, 
poznají se podle vějířků v práci, jež jsou 
typické pro tuto oblast. Dále je vystave-
no několik historických podvinků z pre-
špánu. To je tvrdý papír, který se musel 
před prací muži předpíchat a  potom 
se teprve natáhl na herduli a mohlo se 
začít paličkovat. Prešpán je velice tvrdý 
papír, vzor je namalovaný inkoustovou 
tužkou. Na takovýchto podvinkách se 
pracovalo i několikrát, a proto se pou-
žíval tento materiál.

Zajímavostí z tohoto řemesla by se jis-
tě našlo ještě mnoho a všem, kteří o něj 
pečují, patří velký dík!

Jestli vám fotky na papíře nesta-
čí, máme pro vás prezentaci výstavy 
také v  online podobě. Stačí se podí-
vat na náš web: dk-ostrov.cz, sledovat 
náš Facebook: @dk-ostrov.cz nebo 
Instagram: @dům_kultury_ostrov.

Tým domu kultury

POEZIÍ K RADOSTNÉ MYSLI ANEB CESTA MĚSTEM PLNÝM BÁSNÍ
Při procházkách naším městem jste 

si možná všimli na výlepových plo-
chách krátkých absurdních básní. Ma-
lých jiskřiček radosti, kterými žáci os-
trovské ZUŠ pozvedli na duchu mnohé 
z nás a vykouzlili určitě nejeden úsměv.

V  kulturáku plynule na tyto básně 
navazujeme přehlídkou dětských re-
citátorů „Dětská scéna“. Tu každoročně 
vyhlašuje Národní informační a pora-
denské středisko pro kulturu /NIPOS – 
ARTAMA/ pro žáky 1.–9. tříd a přísluš-
ných ročníků víceletých gymnázií. Na 
přehlídce se pravidelně potkáváme se 
žáky ZUŠ i  dalších ostrovských škol 

a prožíváme velmi inspirativní i veselé 
okamžiky s mluveným slovem. Okres-
ní kolo proběhne tentokrát distančně. 
Sólisté pěti kategorií zabojují prostřed-
nictvím svých videonahrávek o postup 
do krajského kola a následně o postup 
na celostátní přehlídku ve Svitavách. 
Pedagogové mohou své svěřence při-
hlásit do 14.  dubna na základě pro-
pozic, které najdete i na našem webu 
www.dk-ostrov.cz.

Nechtěli bychom ale skončit jen 
u  přehlídky dětské recitace. Podělte 
se s  námi i  vy dospělí o  vaše vlastní 
verše, které možná doma schováváte 

v šuplíku. Pojďme se navzájem inspiro-
vat a povzbudit. Text své básně pošle-
te na adresu propagace@dk-ostrov.cz, 
nebo natočte třeba rovnou krátké vi-
deo. Více v článku: Pomozte nám na-
plnit vitríny.

Jak kdysi napsal básník Josef Václav 
Sládek: „… Poezie byla stvořena k cílům 
vyšším, jako něco, co povznáší člověka 
nad mělčiny dne a  zvedá jeho mysl, 
oživuje fantazii, sytí sen…“ Zahoďme 
na chvíli starosti těchto dní a ponořme 
se do tajuplné krásy poezie.

Tým domu kultury

Podívejte se na výstavu na Staré radnici.
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FOTOATELIÉR PRO VEŘEJNOST
Průměrný Čech vyfotí měsíčně přes 50 

fotek. Kolik jich vyfotíte vy? A kolik z vás 
už přemýšlelo o tom, vrátit se k focení na 
film? Ať už fotíte pro zábavu, do rodin-
ného alba, nebo jste profík, který se tím 
živí, možná nemáte vlastní zázemí, kde 
byste se realizovali. Právě pro vás připra-
vujeme řešení. Uvolnily se nám v kultu-
ráku prostory, kde by se nám moc líbilo 
zrealizovat otevřený veřejný fotoateliér 
se zázemím a fotokomorou. Nápad je na 
samém začátku, a proto do něho může-
te zasahovat i vy! Existuje tu totiž docela 
velká možnost, že to, co napadne vás, 
nás nenapadne, a proto je fajn, když se 

s námi o nápady podělíte.
Takový fotoateliér s fotokomorou po-

třebuje svoje vybavení a  tady dáváme 
prostor vám všem. Našli jste objektivy, 
filtry, zvětšováky, staré foťáky, teploměr, 
odměrné válce, vyvolávací misky? Máte 
jiné použité fotografické vybavení? Tak 
huráááá, my v kulturáku pro něj najde-
me skvělé využití. Stačí se s námi spojit.

Máte nápady, řešení, chcete tvořit 
s námi, nebo nám chcete nabídnout foto 
vybavení?

Volejte ředitele DKO  – 777 105 602 
nebo pište lerch@dk-ostrov.cz

Tým domu kultury Foto: Roman Preis

NA VIDĚNOU!
Společně s  orchestrem Police Sym-

phony Orchestra nabídneme bezpeč-
nou kulturu i v našem městě.

Cesta ke kultuře je v posledním roce 
trnitá a ne všechno dokáže zprostřed-
kovat on-line prostor, ale i za něj buď-
me vděční. Mladí hudebníci z  Police 
Symphony Orchestra (PSO) z  Police 
nad Metují se také nevzdávají a připra-
vili projekt “Na viděnou!”, a než se bu-
dou moci se svými posluchači potkat 
tváří v tvář, rozhodli se vstoupit do ve-
řejného prostoru s novým typem kul-
turního vyžití. Tentokrát si dali za cíl 
oživit plakátovací plochy speciálními 
plakáty, které vás díky své interaktivní 

složce mohou přenést do koncertních 
sálů.

Série plakátů totiž obsahují unikátní 
QR kódy, které budou výtvarně zpra-
cované. Pod každým z  nich se skrývá 
jiná skladba z  koncertů Police Sym-
phony Orchestra a  většina mobilních 
zařízení je umí intuitivně načíst. Pokud 
kód načtete, uvidíte převážně kon-
certní provedení skladeb, které má 
orchestr takzvaně v  šuplíku, s  milými 
hosty, jako jsou například Vendula 
Příhodová, Jan Cina, Kühnův smíšený 
sbor, Balet Národního divadla a mno-
ho dalších.

Potkat se s plakáty bude možné od 

dubna ve městech a  obcích, které se 
připojí k  projektu “Na viděnou!”. Pro 
zpříjemnění procházky pak bude stačit 
mobilní telefon, v něm přístup k inter-
netu a volba trasy tak, abyste objevili 
všechny hudební dárky, které pro Vás 
Police Symphony Orchestra a  Dům 
kultury Ostrov připravily. Variant “hra-
jících plakátů” je hned několik a  na-
bídnou Vám i v našem městě sice za-
znamenanou, ale přesto vlastně živou 
kulturu.

Tak Na viděnou!
Tým domu kultury a PSO

Zdroj: www.policesymphonyorchestra.cz
/navidenou

NAPLŇTE NÁM VITRÍNY
Chodíte kolem domu kultury a  taky 

si říkáte, jak smutné jsou ty prázdné vit-
rínky, když nejsou žádné akce? Pomozte 
nám je naplnit.
Píšete, kreslíte, fotíte, veršujete…?

Probuďme naše vitríny, dejme jim zno-
vu jejich funkci i v této době. Nechte svo-
je děti namalovat, jak se teď cítí. Raději 
se vyjadřujete verši, básní nebo prostě 
skládáte myšlenky do příběhu? Skvělé, to 
potřebujeme. Chodíte po městě a je vám 
úzko a jediné, co pomáhá, je fotit? Ukažte 

nám to. Nejste v tom sami. Zapojte klid-
ně celou rodinu. Každý z nás teď zažívá 
spoustu emocí, pojďme se o ně podělit. 
Tvorba může být anonymní i se jménem. 
Je jenom na vás, jak to uchopíte.
Vyhlašujeme pro daná témata násle-
dující termíny:
Do 1. 4. – fotografie Ostrova za časů ko-
rony
Do 15. 4. – co děti namalovaly, když ne-
mohly do školy (můžete posílat fotky)
Do 30. 4. – próza a poezie z Ostrova (tex-
ty do rozsahu A4)
Vše vystavíme vzápětí po termínech.
Máte jiný nápad? Dejte nám ho vědět! 
Volejte 722 977 805 nebo pište
propagace@dk-ostrov.cz. Na tento 
e-mail zasílejte také svoji tvorbu.
Kultura, umění, tvorba mají velký smysl 
a nic je nezastaví. Protože my máme vás 
a vy nás.
#kulturazije #nocoulturenofuture

Tým domu kultury

ÍČKO JE V TOM S VÁMI
Máme to v  íčku domu kultury 

úplně stejně jako vy. Každý den 
sledujeme spoustu informací, které 
se mění příliš často na to, abychom 
mohli včas naplánovat takovou zá-
kladní věc, jako je otevírací doba.

Je březen a máme zavřeno, ale až 
vy to budete číst, bude duben a vše 
může být úplně jinak. Takže jest-
li váháte, jak to s námi je, úplně to 
chápeme a jsme tu pro vás alespoň 
na telefonu 724 509 287. Zavolejte 
nám a  my vám upřesníme situaci. 
Nechce se vám volat? Tak napište 
na ic@dk-ostrov.cz, nebo koukněte 
na web: dk-ostrov.cz a sociální sítě: 
Instagram – @dům_kultury_ostrov, 
Facebook: @dk-ostrov.cz.

Tak si držme pěsti a  věřme, že 
bude líp!

Tým domu kultury
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K HERECTVÍ MĚ PŘIVEDLI RODIČE, ŘÍKÁ STUDENT JAN ROHÁČ
Ačkoliv to není prvotním cílem zá-

kladní umělecké školy, vždy jsme rádi, 
když se objevují žáci a žákyně s  tako-
vým zájmem o  obor, který nakonec 
vyvrcholí v touhu věnovat se umění na 
profesionální úrovni. Jedním z nich je 
i Jenda Roháč, absolvent literárně-dra-
matického oboru u paní učitelky Ireny 
Konývkové, který byl letos přijat ke 
studiu herectví na vysoké škole.
Kdy a jak ses dostal do LDO?

Tuším někdy ve druhé třídě mě při-
hlásili rodiče. Táta v mládí divadlo hrál 
a  vzhledem k  úspěchům ostrovského 
dramaťáku si s mamkou řekli, že bych 
to mohl zkusit. Bylo to tehdy rozhod-
nutí rodičů, ale do dramaťáku mě cho-
dit bavilo. Pamatuju si, že jsem byl ze 
začátku trochu lempl. Při přednesu 
jsem zíval a nedělal jsem úplně vždyc-
ky to, co se po mně chtělo.
Kdy podle tebe nastal ten zlom a za-
čal jsi uvažovat o divadle jako o po-
volání?

Určitě ne hned ze začátku. Zlom 
pro mě asi přišel s  inscenací Útěk. Už 
zkoušení bylo netradiční. Měl jsem tou 
dobou za sebou už práci na víceru in-
scenací, například Jak stařeček měnil, 
Pošťácká pohádka, Jé je co to je, Kame-
hameha, při vytváření inscenace jsme 
si hodně hráli a vymýšleli a taky hodně 
blbli na jevišti i v zákulisí, tady jsme na-
jednou byli jen dva, a tak nebyl prostor 
na nic jiného, jen na zkoušení.
Inscenaci jsi zkoušel s  Vojtou Pal-
mem, tedy se žákem  vyššího roční-
ku, jaká pro tebe byla spolupráce 
s ním?

My jsme se nepotkali poprvé, znali 
jsme se s  Vojtou už z  dřívějška. Na je-
višti jsme se poprvé setkali, když mi 

onemocněl partner v  dialogu. Vojta, 
který dialog znal, za něj zaskočil. Později 
hrál Vojta v inscenaci Z deníku Norber-
ta Borovičky našeho učitele tělocviku. 
Přesto jsem se od něj při zkoušení Útěku 
pořád učil. Když mi něco nešlo, zkoušel 
se mnou a zkoušel situace zahrát místo 
mě, nasával jsem od něj disciplínu na 
intenzivních zkouškách, na kterých, jak 
už jsem říkal, nebyl prostor na nic jiné-
ho než na tvorbu. Nebylo kam se scho-
vat. Hráli jsme tam jen my dva. Na její 
nazkoušení jsme také měli jen omezený 
čas. Jen co jsme inscenaci dozkoušeli, 
učili jsme se ji v angličtině, kvůli festiva-
lu v  Indii, a potom jsme ji hráli 4 roky, 
s úspěchy jak v Čechách, tak v zahraničí. 
I na základě toho jsem si říkal, že ve mně 
třeba něco je a  že bych se třeba mohl 
stát hercem. Začal jsem se o tom bavit 
s rodiči a s vedoucí souboru Irenou Ko-
nývkovou.

Po Útěku přišly také další výzvy a pří-
ležitosti v souboru, ať už to bylo v Ži-
votě k sežrání (ještě před Útěkem), kde 
jsem hrál kamaráda hlavního hrdiny, 
v  inscenaci Azher, kde jsem hrál bra-
tra a kde jsme si jako soubor vyzkou-
šeli práci s loutkou a meotarem, nebo 
v  inscenaci Běž, chlapče, běž, která je 
za mě náročná mimo jiné proto, ko-
likrát jsme ji předělávali. Neexistuje 
tam snad scéna, která by od premiéry 
byla stejná, na každé se postupně něco 
upravilo, vyčistilo, předělalo, ať už kvů-
li srozumitelnosti, postřehům od di-
váků, výtkám od porot nebo změnám 
v obsazení. Pak taky nemůžu zapome-
nout na inscenaci Lidé nás maJÍ rádi, 

kde jsme si mohli vyzkoušet komickou 
polohu herectví, a konečně inscenaci, 
kterou jsme vytvářeli minulý rok. Ins-
cenaci Jeden z nás lže, kterou bychom 
rádi někdy odpremiérovali v  Ostrově. 
Bohužel vzhledem k pandemické situ-
aci to zatím nebylo možné. Přitom se 
na ni opravdu těším. Po letech v dra-
maťáku jsme měli možnost se zabý-
vat postavami v našem věku a žijícími 
v  současnosti. Tím nechci říct, že by 
předchozí inscenace byly nezajímavé, 
každou jsme se učili trochu něco jiné-
ho, a každá tak byla samostatnou vý-
zvou. Snad je to tím, že tahle je nová.
Mluvili jsme o  úspěšné inscenaci 
Útěk, jaký úspěch považuješ ty za 
důležitý?

To je složitá otázka. Nejen s  Útě-
kem jsme byli úspěšní. S inscenací Běž, 
chlapče, běž jsme vyhráli první cenu na 
festivalu v Rusku, hráli jsme v Litvě, Bri-
tánii, na Jiráskově Hronově. S Útěkem 
jsme byli na Hronově také, byli jsme 
s ním na festivalech v  Indii, Rakousku 
a díky představení, které jsme odehrá-
li v  Radnicích na Radnickém dráčku, 
mě oslovila dramaturgyně plzeňské-
ho divadla Marie Caltová. Tenkrát mě 
pozvala do plzeňského divadla, kde se 
měla zkoušet hra Mariuse von Mayen-
burga Živý obraz, abych tam hostoval 
v roli syna. Hrát v profesionálním diva-
dle byla další nezapomenutelná zkuše-
nost. Vedle souborových úspěchů je 
tohle za mě jeden z největších.

Doufáme, že takových úspěchů 
bude víc.

Ondřej Šulc Králová

Jan Roháč patří k mladým, nadějným hercům, které vychoval ostrovský „dramaťák“.

Jan Roháč byl přijat ke studiu herectví na vysoké škole.
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DISTANČNÍ VÝUKU ZPESTŘILY SPOLEČNÉ SNÍDANĚ A TALENTOVÁ SOUTĚŽ
Distanční výuka, zdá se, nemá konce, 

a proto se někteří učitelé rozhodli tento 
čas svým žákům nějak zpestřit. Třídní 
učitelé šestých ročníků přistoupili k ne-
tradičním třídnickým hodinám v  po-
době společných snídaní. Ty spočívaly 
v tom, že děti i jejich třídní učitel měli za 
úkol připravit nějakou zajímavou, zdra-
vou a chutnou snídani, kterou předsta-
vili ostatním, a jejich výtvor se tak stal 
zároveň výtvorem soutěžním.

Na konci snídaně byla totiž vyhláše-
na nejzajímavější a  nejlépe vypadající 
snídaně. Během její konzumace si žáci 
s  třídními učiteli povídali, v  jednom 
případě stihli i  zhlédnout film. Všichni 
tyto snídaně přivítali s nadšením a ak-
tivně se do nich zapojili. Tento nápad 
se velmi zalíbil i třídní učitelce osmáků 
a ti si zase vytvořili v podobném duchu 
společnou svačinu. Někteří žáci dokon-
ce v přímém přenosu dokončovali své 
výtvory, a tak by se mohlo říci, že nám 
tu zároveň vznikal nový kulinářský po-
řad „Žáci v akci“.

To třída 5. B si zpestřila dlouhou pro-
luku soutěží 5. B má talent. Všichni žáci 
předvedli své paní učitelce, v čem vyni-
kají. Někteří zpívali, jiní hráli na hudeb-
ní nástroj či recitovali nebo vyprávěli 
vtipy. Sportovci zase předvedli něco 
málo ze svého sportovního umu. Pro-
tože i tato hodina byla velmi povedená 

a  slavila mezi žáky obrovský úspěch, 
rozhodli se s paní učitelkou, že ji zopa-
kují on-line i pro své rodiče. I oni tento 
nápad ocenili a  hodinový pořad si ve-
lice užili. V  těchto povedených akcích 

chceme pokračovat dál a věříme, že si 
tak příjemně zpestříme dlouhé čekání 
na návrat do školních lavic.

Lenka Machalová
ZŠ a MŠ Myslbekova, Ostrov

ÚVAHA NA TÉMA: RODIČE A DISTANČNÍ VÝUKA
Celý svůj život, alespoň tak, jak si ho 

pamatuji, jsem docházel do školy, use-
dal do školních lavic a naslouchal učite-
lům. Nyní je vše jinak. Distanční výuka 
nás usadila k počítačům a úplně změ-
nila to, co pro nás bylo přirozené. Měli 
by nám teď pomáhat rodiče? Řekl bych, 
že ano…

Potřebujeme oporu, mít se na koho 
obrátit, když si nevíme rady. Vždyť pro 
nás je to úplně něco nového. Ale jak 
velkou pomoc potřebujeme? Rodiče by 
se rozhodně neměli potit nad výukou 
místo nás a být přespříliš aktivní. Méně 
je někdy více.

To my jsme ti, co se mají učit. Proč 

bychom se pak snažili, když nám někdo 
umete cestičku? Myslím, že každý rodič 
by měl hlavně dohlížet, abychom plnili 
potřebné, poradit, když si nevíme rady, 
ale hlavně zůstat rodičem - naší oporou 
a kamarádem.

Jan Mikeš, 8. A
ZŠ Májová, Ostrov

Děti si v rámci on-line výuky připravovaly zdravé a chutné snídaně, a inspirovaly tak spolužáky.
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NA DISTANČNÍ VÝUKU PŘEŠLY I DĚTI ZE ZŠ KRUŠNOHORSKÁ
Koncem února proběhl v naší škole 

projektový den s názvem „Dutina úst-
ní, péče o  chrup“ pod vedením paní 
učitelky J. Kopecké. Akce se zúčast-
nily všechny třídy. Žáci se seznámili 
s  hygienou dutiny ústní, řešili kvízy, 
hádanky, úkoly v  pracovních listech 
a  zhlédli film s  danou tematikou. Na 
závěr si vytvořili za třídu své dílo, ať už 
modelováním, lepením, skládáním či 
výtvarně. Všichni žáci byli odměněni 
zubními kartáčky, které do projektu 
věnovala p. uč. L. Staňkovská. Odnesli 
si i balíček s drobnými dárky týkajícími 
se dentální hygieny, které pro ně při-
pravila p. uč. Kopecká společně s paní 
asistentkou J. Gaidarusovou.

Vzhledem k  nepříznivé epidemio-
logické situaci vláda dne 27.  2. přijala 
krizová opatření týkající se i naší školy, 
ve které doposud probíhala prezenč-
ní výuka ve všech třídách. Nyní škola 
přešla na distanční vzdělávání. Jedná 
se o  multimediální formu řízeného 
studia. Dle možností a  dostupností 
internetového připojení jednotlivých 
žáků probíhá výuka pomocí platformy 
Microsoft Teams. Z větší míry to jsou 
žáci druhého stupně. Žáci, u  kterých 

neprobíhá online vyučování přes plat-
formu Microsoft Teams, jsou vzdělá-
váni individuálně dle uvážení třídních 
učitelů. Pracovní listy a výukové mate-
riály jsou rodičům předávány bezpeč-
nou formou. Další možná forma výuky 
je zavedení distančních sešitů, tak aby 
výuka mohla dál pokračovat dle škol-
ního vzdělávacího plánu. Komunika-
ce mezi pedagogy a žáky je doplněna 

ještě o  skupinové připojení pomocí 
aplikací WhatsApp a  Messenger. Vě-
říme, že tato situace nebude dlou-
hodobá a  brzy se s  našimi žáky opět 
shledáme při výuce ve třídách. Všem 
rodičům a žákům děkujeme za dobrou 
spolupráci v této nelehké době.

Faten Fakach
ZŠ Ostrov, přísp. org.

Netradiční projektový den tentokrát nesl název - Dutina ústní a péče o chrup.
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POKUSILA JSEM SE TROCHU BILANCOVAT, I KDYŽ VÍM,
ŽE NA TO NENÍ VHODNÉ OBDOBÍ

Ano, letošní sezóna ovlivnila vše 
a každého z nás. Nejinak je to i s naší 
činností v domě dětí.

Přesto jsme se nezastavili nad nepříz-
ní a stále vymýšlíme, připravujeme dal-
ší hry, zábavu pro děti, rodiče, jednot-
livce i  rodinné skupinky. Daří se nám 
činnost zařadit do takového prostředí, 
ve kterém se všichni cítí radostně, jistě 
a bezpečně. To vše zajistí příroda, kde 
se dají nutná pravidla ještě dodržovat.

Každá nová hra podporuje děti 
v samostatnosti, předáváme jim jasné 
a  srozumitelné pokyny, tak aby měly 
dostatek prostoru pro vlastní nápady 
a aktivitu. Nabízíme netradiční příleži-
tosti k pobytu v přírodě i s rodiči a tím 
podporujeme i  jejich dobré vztahy 
v rodině.

V poslední době za stávajících pod-
mínek jsme uskutečnili na 20 nápadi-
tých činností, her.

Zámecký park nám poskytl prostor 
k uspořádání úspěšné hry Hollywood 

v  zámeckém parku, procházky s  ná-
zvem Trpasličí cesta, trochy sportu 
s  Malou zimní olympiádou, pro malé 
špunty to byly Domalovánky. Velkou 
detektivní hru si zahráli i dospěláci.

Netradiční činnost našeho Domeč-
ku jsme rozšířili i  do samotného cen-
tra města, a  to s  hrou Ostrovská QR 
stezka. Staré náměstí poskytlo zázemí 
Fotohře, která byla trošku náročnější, 
ale zábavná.

Velký zájem u  široké veřejnosti za-
znamenaly i  Výlety s  MDDM, kon-
cipované hlavně do vzdálenějšího 
okolí (altánek Gloriett Hroznětín, Ky-
selka Bučina, Horní Blatná, Moříčov, 
Goethova vyhlídka), které nám pozdě-
ji přerušila přísná nařízení vlády.

Během celého týdne o jarních prázd-
ninách byly v zámeckém parku a Eko-
centru připraveny denně nové jedno-
duché dovednostní i pohybové úkoly.

Nezahálíme ani online. Výtvarné 
soutěže, různé výzvy, vědomostní 

úkoly a jednoduché videonávody jsou 
součástí naší činnosti (výroba barev-
ných kamínků, sladkého pudinku, 
cvičení aerobiku, výroba papírového 
modelu…).

A nemůžeme opomenout letní čin-
nost, tábory v  Manětíně i  příměstské 
tábory. Už teď se pečlivě připravuje 
programová náplň pro 24 prázdnino-
vých pobytů, které využije, a v to pev-
ně věříme, na 1100 účastníků.

Chtěli bychom poděkovat vám 
všem, široké veřejnosti, kteří využíváte 
těchto aktivit, a není vás málo. Děku-
jeme za milá písemná i ústní poděko-
vání, která nás velmi motivují k dalším 
netradičním činnostem. I  nadále nás 
sledujte na Instagramu: mddm.ostrov 
nebo Facebooku: mddmostrov; strán-
ky domu dětí, kde celou naši činnost 
pečlivě aktualizujeme.

Dagmar Gburová
vedoucí programové činnosti

MDDM Ostrov

I v covidové době se MDDM snaží vymýšlet hry a zábavu pro děti a jejich rodiče.

NOVINÁŘSKÉ SRDCE
Toužíte se stát žurnalistou? Bavilo by vás podílet se na tvorbě Ostrovského měsíčníku a je vám do 25 let?

Redakční rada Ostrovského měsíčníku hledá do party mladou kolegyni, nebo kolegu, 
kteří by chtěli nahlédnout pod pokličku tvorby tohoto periodika.

Pokud máte zájem, napište na e-mail: reditel@dk-ostrov.cz a připojte pár vět o sobě.

mailto:reditel@dk-ostrov.cz
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PROJEKT MAP II ŽIJE JIŽ TŘETÍM ROKEM
Projekt MAP II vstoupil do třetího roku 

svojí realizace (č. proj. CZ.02. 3. 68/0.0/0.0/
17_047/0009114). Pravda, pandemie koro-
naviru COVID-19 nás velmi zpomalila, nic-
méně máme za sebou pár vydařených akcí 
a před sebou, jak doufáme, další zajímavé 
aktivity. Pojďme trochu zavzpomínat.

Zrealizovali jsme zajímavé semináře 
na téma „Parazitární a infekční choroby“, 
„Designové myšlení“, určené pro pedago-
gy i rodiče, pro zřizovatele školek a škol 
seminář „Peníze od státu do škol“. Žáci 
se pobavili při setkáních s  ilustrátorem 
Adolfem Dudkem nebo měli možnost 
setkat se s  autory knih a  pobesedovat 
s  nimi v  ostrovské knihovně. Zakoupi-
li jsme čtyři 3D tiskárny a byly založeny 
dva nové kroužky 3D tisku na ZŠ Masa-
rykova Ostrov a ZŠ Myslbekova Ostrov.

Ve spolupráci s OSPOD Ostrov je při-
praveno „Setkání žáků rovných příleži-
tostí“ neboli Hroznětínský víceboj, který 
také musel být odložen.

ZUŠ Ostrov nastudovala divadelní 
a  taneční vystoupení, nechali jsme pro 
účinkující ušít nové kostýmy a  nyní už 
jen čekáme, kdy bude možné se do nich 
obléknout a  ukázat žákům základních 

škol, co si pro ně připravili. Pracovní 
skupiny fungují v režimu on-line a vlast-
ně i my, v kanceláři MAS, která projekt 
MAP II realizuje, se učíme pracovat s no-
vými komunikačními prostředky.

Pro další období také chystáme semi-
nář „Líný učitel“, o který je mezi MAP ve-
liký zájem, dále to budou ve spolupráci 
s městem Ostrov zážitková divadla, dou-
fáme, že se podaří zprostředkovat odlo-
žený seminář pro pedagogy, zaměřený 
na činnost žákovských parlamentů. Urči-
tě se těšíme na příjezd EDUBUS (mobilní 

technické laboratoře), který navštíví naše 
„kopečkové“ školy a  v  několika dnech 
pro ně připraví zajímavou výuku.

Také se těšíme na nová setkání žáků se 
spisovateli, protože je radost vidět nad-
šení dětí z nových knih, příběhů a auten-
tické vyprávění jejich autorů.

Ale určitě se nejvíce těšíme na dobu, 
kdy se s naším týmem a všemi zapojený-
mi školami, jejich pedagogy a žáky, sejde-
me tváří v tvář.

Monika Vrchotická
manažer pro MAP II

OSTROV = ZAJÍMAVÝ TURISTICKÝ CÍL, KDE JSOU CYKLISTÉ VÍTÁNI
Ostrov získal certifikaci Cyklisté vítáni 
v sekci ZAJÍMAVÝ TURISTICKÝ CÍL.
Napadá Vás otázka: To musí mít město 
certifikát na to, že se po něm mohou 
pohybovat cyklisté  – a  jsou vítáni? 
Není to přinejmenším úsměvné? Co-
pak na to potřebuje město certifikaci?

Jde vlastně o to, že město Ostrov je nyní 
oficiálně městem, které má na portále 
Cyklisté vítáni www.cyklistevitani.cz/Ob-
jekty/Ostrov-Infocentrum-Na-Zamku své 
čestné místo mezi městy a  turistickými 
cíli, jež splňují podmínky pro tzv. cyklisty 
návštěvníky. Infocentrum Na Zámku umí 
zprostředkovat servis ve službách, infor-
mace či poskytnout základní nářadí.

O certifikaci jsme usilovali. Považujeme 
ji za jednu z klíčových při propagaci města 
v rámci cestovního ruchu.

Museli jsme prokázat, že je u nás v Ost-
rově co k vidění, že na místě, kterým jsme 
určili Infocentrum Na Zámku, máme 
prostor i  pro cyklisty. Dokážeme zaručit 
povinné i  doplňkové požadavky, jakými 
jsou např.  kvalitní stojany pro kola. Ty 
byly instalovány před infocentrem. Ří-
káte si asi, jak vypadají nekvalitní stojany 
na kola? Říká se jim drátolamy. Cyklisté se 

neustále na svých cestách setkávají s ne-
vyhovujícími stojany, do kterých je jízdní 
kolo usazeno pouze předním či zadním 
kolem. Takové řešení je např. pro dálko-
vé cykloturisty, jejichž kolo má z důvodu 
vybavení brašnami výše položené těžiště, 
naprosto nepřípustné.  Tuto skutečnost 
jsme právě před Infocentrem Na Zámku 
zajistili k plné spokojenosti. Dále jsme mu-
seli prokázat zajištění základního nářadí 
pro jednoduché opravy kol, lékárničku, 
prodej cyklistických a  turistických map, 
nabídku doporučených jednodenních 
výletů pro cyklisty, možnost získání infor-
mací alespoň v jednom světovém jazyce 
a s tím spojenou distribuci cizojazyčných 
materiálů, přístup na internet.

Ve zkoušce kvality poskytování služeb 
informačním centrem i  jeho nabídkou 
jsme obstáli. Ostrov je bezesporu cyklis-
tům nakloněn i bez certifikátu už dávno. 
Má dokonce svůj cykloportál Ostrov, kte-
rý nyní začleňujeme do webu icostrov.cz. 
Nabízíme cyklistům naše tipy na cyklotra-
sy a naučné stezky nejen Ostrovem a jeho 
blízkým okolím, ale i do našeho projekto-
vého partnerského města Oberwiesentha-
lu. Tipy na výlety jsou koncipovány jako 

zážitkové, dálkové, 
tematické. Jde zkrát-
ka o  to, nabídnout 
možnost poznat svět 
kolem nás – ať už to 
jsou památky, příro-
da či různé zajíma-
vosti – ze sedla kola.

Certifikaci vydala Nadace Partnerství. 
Jedná se o největší českou nadaci pro lidi 
a  pro přírodu, která podporuje rozvoj 
cyklistické dopravy a cykloturistiky.

Cykloturistika  je odnož turistiky pro-
vozovaná na kole a  začátky  cykloturisti-
ky sahají na českém území na konec 19. 
století. Cyklistika se stala za tu dobu feno-
ménem, který v poslední době posílila cy-
klistika bez námahy, otevřená širší skupině 
osob  – ve formě stále vyhledávanějších 
elektrokol. A tak se výzvou do budoucna 
v oblasti cyklistiky stává pro město Ostrov 
zřízení místa pro nabíjení elektrokol.

Ačkoli své pevné místo v  ostrovském 
Infocentru Na Zámku mají nově i cyklisté, 
srdečně vítáni jsou všichni jeho návštěv-
níci.

Dita Poledníčková
manažer cestovního ruchu

Do Ostrova má letos přijet EDUBUS, což je mobilní technická laboratoř.

SPORT

http://www.cyklistevitani.cz/Objekty/Ostrov-Infocentrum-Na-Zamku
http://www.cyklistevitani.cz/Objekty/Ostrov-Infocentrum-Na-Zamku
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POHLED DO HISTORIE

OSTROV, WOSTROW I SCHLACKENWERTH 
Historií tohoto města se dvěma 
jmény se zabývá již třicet let Spolek 
přátel města Ostrova a  zabývá se jí 
i mnoho měst a obcí našeho příhra-
ničí – a nejenom dnes. Protože i dáv-
ná lidová píseň říká, že: Žádný neví, 
co jsou Domažlice, žádný neví, co 
je to Taus. Taus je to německy, Do-
mažlice česky… U nás se od středo-
věké kombinace slovanského jména 
„Slavko“ a německého „Werth“ přes 
poprvé na mapě uvedený Wostrow 
(1518) změnila obě jména až do 
dnešní podoby. Dva jazyky, dva ná-
rodopisy, někdy i  podobnosti, a  to 
v hranicích jedné země – v němčině 
úhrnně „Böhmen“. Období soužití 
i období střetů.

Spolek přátel města Ostrova byl zalo-
žen v roce 1991, stejně jako partnerství 
českého Ostrova a bádenského Rastattu. 
Vzhledem k  historickým souvislostem, 
spojujícím obě od sebe tak vzdálená 
města, převzalo v  roce 1966 nad všemi 
původními rodáky a  občany Schlac-
kenwerthu patronát právě toto báden-
ské město a v roce 1992 byla podepsá-
na dohoda o  spolupráci mezi Spolkem 
přátel města Ostrova a spolkem rodáků 
Heimatverband Schlackenwerth, zamě-
řená hlavně na stav historických pamá-
tek a  zpracování a  zveřejnění již jejich 
celé minulosti. V tom spočíval a spočívá 
jeden z bodů spolkových stanov a z jeho 
naplňování se již mnohé uskutečnilo. 
V  první fázi spolkového života dosáhl 
Spolek pomocí sbírek a  darů záchrany 
velmi ohrožené pohřební kaple, restau-
rování stejně ohrožených uměleckých 

děl minulosti – vzácné Piety, Černé Ma-
dony, kopie Madony Ostrovské a  řady 
menších památek. V  tomto směru usi-
loval Spolek také o  systematické dopl-
ňování a  zveřejňování historie, aniž by 
byly vynechávány momentálně nežá-
doucí skutečnosti. V češtině předcházely 
stručné publikace (1959, 1981 a články), 
roku 2001 pak, ve spolupráci se Spolkem 
přátel města Ostrova a s použitím dosa-
vadního českého i německého materiálu, 
vyšly velké „Dějiny města Ostrova“. Prů-
běžně to byly také články v tisku, výstavy 
a přednášky, provázené badatelskou a - 
v  naší oblasti nutnou - překladatelskou 
činností. Aktuální německé publikace 
dodávali členové německého spolku. 
K dispozici je tak již stovková česká i ně-
mecká spolková knihovna. Výsledkem 
této spolupráce jsou i  každoroční přá-
telská setkání na Michaelských poutích. 
Během posledních dvaceti let shromáž-
dili a městu předali členové Spolku z pří-
spěvků a darů u nás jedinou, reprezen-
tativní sbírku historického porcelánu, 
vyrobeného v  ostrovské „zapomenuté“ 
porcelánce. Pro veřejnost byly každoroč-
ně podrobně připravovány poznávací 
zájezdy. Týkaly se především míst souvi-
sejících s historií Ostrova.

Jména všech, kdo se podíleli a podílejí 
na tomto společném díle, záměrně neu-
vádíme. Je jich hodně – ale oni vědí, že 
každý z nich tu má své místo a význam 
i úkol: vrátit „městu dvou jmen“ i zapo-
menutou minulost, ale také chránit vzta-
hy, které mají i dnes cenu stejně nezapla-
titelnou.

Zdeňka Čepeláková

Půjčíme Vám
od 5 do 100.000,- Kč

Volejte obchodního zástupce

Mobil: 727 895 461
rpsn od 123,69 %

Foto: Josef Železný

SMUTNÁ PAMÁTKA NA ROD SCHLIKŮ
Tento feudální rod jako první z Čes-

kého království obdržel říšský hrabě-
cí titul (1437). Z  dob jeho působení 
máme v  Ostrově smutnou památku 
ve farním kostele sv. Michaela. Jedná 
se o renesanční, umělecky cennou ná-
hrobní desku, která se nachází u hlavní-
ho oltáře a zaujme velkým šlikovským 
erbem. Oznamuje, že 6.  dubna  1521 
zemřeli čtyři bratři a  páni Mathes, 
Kaspar, Hans a  Wolf Schlik, synové 
vznešeného pána Kašpara Schlika, hra-
běte z  Pasova, pána Lokte a  Ostrova. 
Údajně byli zasaženi bleskem při svém 
pobytu na nedalekém šlikovském stat-
ku – Horním Hradě (Hauenštejn). Od 
této tragické události letos uplyne 
přesně pět set let.

BLAHOPŘÁNÍ
Blahopřeji svým rodičům, Karolíně 
a  Josefovi Musilovým, k 60. výročí 
jejich svatby. Mnoho štěstí a  lás-
ky do dalších společných let přeje 
dcera Zuzka s rodinou

ČLENSKÁ SCHŮZE
Členská schůze Místní organizace 

svazu tělesně postižených v  Ostrově 
plánovaná na sobotu 10.  dubna  2021 
ve 14 h. v domě kultury se odkládá na 
neurčito. Pokud by se schůze v  letoš-
ním roce neuskutečnila, nebudou za 
r. 2021 vybírány členské příspěvky.

Jiří Žemlička, předseda organizace

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

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

servis oken a dveří

INZERCE

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hrab%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hrab%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/1437
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POHLED DO HISTORIE

PARTNERSTVÍ OSTROV - RASTATT
V letošním roce si připomínáme 30. vý-

ročí partnerství našeho města s  němec-
kým Rastattem. Proč je naším partnerem 
město, které je vzdušnou čarou od Ostro-
va vzdáleno téměř 400 km? Kořeny to-
hoto přátelství musíme hledat v hluboké 
minulosti.

Po smrti Julia Františka Sasko-Lauen-
burského (1641–1689), který neměl 
mužského potomka, zdědily jeho české 
panství nezletilé dcery, princezny Anna 
Marie Franziska (1672–1741) a Franziska 
Sibylla Augusta (1675–1733). Starší Anna 
Marie Franziska získala severočeská a stře-
dočeská panství. Mladší Sibylle Augustě 
připadla především panství západočeská, 
tedy i zámky v Ostrově a Toužimi. Nezle-
tilé šlechtičny byly jako sirotci svěřeny do 
péče císaře Leopolda I. Bohaté princezny 
se rázem staly středem zájmu. Již v lednu 
1690 přijel do Ostrova první z  nápadní-
ků. Původně se bádenský markrabě Lud-
wig Wilhelm (1655–1707) přijel ucházet 
o  starší Annu Marii. Velmi brzy jej však 
okouzlila mladší, sotva patnáctiletá Fran-
ziska Sibylla Augusta. Krátce po lednových 
námluvách se 27.  března 1690 konala na 
lobkovickém zámku svatba. Po sňatku se 
stal Ostrov rodovým sídlem markrabat 
bádenských. Ludwig Wilhelm zde však 
mnoho času netrávil, neboť jako zdatný 
vojevůdce se účastnil řady válečných ta-
žení. Vyznamenal se především v  bojích 
s Turky, a byl tak často nazýván jako Tu-
recký Ludvík. Roku 1697 začal markrabě 
Ludwig Wilhelm uvažovat o  přesídlení 
rodu do Bádenska. Než se však mohl dvůr 

přestěhovat, bylo nutné vybudovat v blíz-
kosti Baden-Badenu nový barokní kom-
plex. Pro stavbu reprezentativního zámku 
se jako vhodná jevila rovina u  tržní vsi 
Rastetten na řece Murg. Za vzor pro ho-
nosné sídlo posloužily především paláce 
francouzského krále Ludvíka XIV. Markra-
běnka Sibylla Augusta povolala na stavbu 
stavitele z Čech. Roku 1705 se markraběcí 
rodina s částí dvora přestěhovala do ještě 
ne zcela dokončeného rastattského zám-
ku. Do Bádenska spolu s  dvorem přešla 
z Čech také řada umělců, uměleckých ře-
meslníků, ale i sloužících. Franziska Sibylla 
Augusta po smrti manžela v  roce 1707 
převzala vládu za nezletilého syna. Úspěš-
ně vládla nejen v Bádensku, ale nadále se 
zajímala a starala také o panství v Ostrově.

Spojitost díky Augustě Sibylle je tedy 
zřejmá. Je tu však i další rovina, další spo-
jení. Po skončení 2. světové války došlo 
v  letech 1945–1946 k  vysídlení většiny 
německého obyvatelstva. Přestože se 
Němci rozprchli do všech koutů světa, 
stále na svůj domov v  Čechách neza-
pomínali. Pořádali setkání, vydávali kni-
hy a  časopisy, vzpomínali. Neopomíjeli 
přitom ani historické spojení Ostrova 
s bádenským Rastattem. Město Rastatt 
převzalo v  roce 1966 patronát nad vy-
sídlenými rodáky. Na setkání 29.  říj-
na 1967 v Rastattu zde založili ostrovští 
Němci spolek Arbeitsgemeinschaft 
Stadt Schlackenwerth, dnes známý jako 
Heimatverband Schlackenwerth. Měs-
to Rastatt se pokusilo vzápětí navázat 
i spolupráci s nyní již českým Ostrovem. 

Výzva odeslaná v  roce 1969 do Česko-
slovenské republiky však nebyla zřejmě 
s ohledem na železnou oponou rozděle-
ný svět představiteli našeho města vysly-
šena. Novou naději na spolupráci přinesl 
až pád železné opony. Na pozvání rady 
městského národního výboru zavíta-
la do Ostrova 13.  srpna  1990 delegace 
z  Rastattu, vedená vrchním starostou 
Franzem J. Rothenbillerem. Na oplátku 
zavítali Ostrovští do Německa 26.  říj-
na 1990. Vzájemné setkání vyústilo v do-
hodu o  spolupráci. Partnerská smlouva 
byla nejprve podepsána 22. února 1991 
v  letohrádku v  Ostrově. Dne 4.  dub-
na 1991 proběhl obdobný slavnostní akt 
také na zámku v Rastattu. Za město Os-
trov podepsal partnerskou smlouvu sta-
rosta města Ing. Josef Nečas, za rastatt-
skou stranu stvrdil spolupráci podpisem 
vrchní starosta Dr. Franz J. Rothenbiller.

V rámci 10. výročí partnerství bylo dru-
hé nádvoří zámku upraveno a 28. dub-
na  2001 pojmenováno jako Rastattské. 
Zároveň v rámci tohoto jubilea zástupci 
obou měst společně zasadili v  zámec-
kém parku strom přátelství. Platan javo-
rolistý nebyl jistě vybrán náhodně, vždyť 
před radnicí v  Rastattu rostou platany 
odedávna. Na začátku partnerství našich 
měst stály historické kořeny. Kořeny, kte-
ré jsme posledních 30 let společně zalé-
vali přátelstvím, porozuměním a spolu-
prací. Z historických kořenů tak vyrostl 
nejen v  parku, ale především v  našich 
vztazích pevný a krásný strom přátelství.

Josef Macke

FOTOHÁDANKA
První nová fotohádanka zachycova-

la poštovní dům č. p. 49 na dnešním 
Starém náměstí. V  přízemí vlevo byl 
sál, propojený s  vedlejším hostincem 
Renthaus (později radnice), vpravo 
pak bývaly prostory pošty. V  prvním 

i  druhém patře byly byty. Dům byl 
po roce 1949 rekonstruován, aby od 
1.  ledna  1952 mohl sloužit jako do-
časné kulturní středisko s  kinem Čas. 
Rekonstrukce se ale příliš nepovedla 
a dům musel být nakonec pro špatný 

technický stav v roce 1970 zbourán.
Podívejme se ale již na novou hádan-

ku, která také souvisí s  kulturou. Co 
a kde je na dobové fotografii?

Josef Macke

Foto: sbírka Josef MackeFoto: Josef Macke
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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. dubna 2021.

TERMÍN UZÁVĚRKY
Uzávěrka pro příspěvky a inzerci
do květnového čísla je 15. dubna.
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
Na komíně ostrovského Letohrádku
už je opět živo.
Foto: Arnošt Mrázek

INZERCE

OSTROV

91. 0 FM
R-KVARY 
vary.rozhlas.cz

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.   

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 Josef Ferdinand Toskánský. Z úspěšných 
luštitelů jsme vybrali Miroslava Ptáčka z Ostro-
va, který obdrží dvě volné vstupenky na vybrané 
představení Domu kultury Ostrov.

Tajenku křížovky z tohoto čísla zašlete nejpoz-
ději do 15. dubna na e-mail: mesicnik@ostrov.cz; 
případně doručte do Infocentra v Domě 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 pro-
vázet významné osobnosti Ostrova. Dubno-
vá osobnost je významně spojena s  českou 
menšinou, která v  Ostrově žila za 1. republiky. 
(Viz tajenka) se narodil 1. dubna 1887 v Novém 
Bydžově. Do Ostrova přišel v roce 1926, kdy byl 
24. srpna jmenován učitelem a správcem české 
menšinové školy v Ostrově. Kromě výchovy dětí 
se zapojil také do veřejného života české men-
šiny. Je autorem brožury Stručné dějiny města 
Ostrov u Karlových Varů, která vyšla v roce 1931 
u příležitosti oslav 600. výročí povýšení Ostrova 
na město. Roku 1936 byl (viz tajenka) na vlastní 
žádost přeložen do Holic. (red)

INZERCE

STĚHOVÁNÍ
ČR + EVROPA
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tel./fax:
mobil:

353 220 554
602 444 940

mailto:mesicnik@ostrov.cz


ZATÍM ŽIJÍ V ÚTULKU, ALE HLEDAJÍ NOVÝ DOMOV

Kříženec střední velikosti, cca  11 let starý, kastrovaný. Mírný 
a klidný, na jedno oko nevidí. Delší doba adaptace. Vhodný na 
zahradu k rodinnému domu, ale s podmínkou, že bude doma 
v  teple. Zájemce by měl být bez malých dětí, bez jiného psa. 
Johny už má rád klid a je zvyklý na staršího, klidného člověka.

Velká a kastrovaná fena, cca 14 let stará. Je poslušná, kontaktní, 
dominantní. Vhodná pouze ke zkušenému člověku, k domu se 
zahradou.

Deset let starý, malý, kastrovaný kříženec. Je kontaktní, poslušný, 
čistotný, ale i dominantní, s jinými psy se nesnáší. Vhodný i ke 
staršímu, ale aktivnímu a  hlavně zkušenému člověku. Není 
vhodný k dětem a začátečníkům.

Kastrovaný ovčák střední velikosti, cca 9 let starý. Bojácný, delší 
doba adaptace. Doporučujeme několik návštěv s  venčením 
před adopcí. Jakmile si zvykne, je kontaktní, důvěřivý, poslušný. 
Vhodný k rodinnému domu se zahradou. Zájemce by měl mít 
trpělivost a zkušenosti.

1. Johny1. Johny

3. Laura3. Laura

2. Jamie2. Jamie

4. Rex4. Rex

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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