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AKTUALITY

V případě zájmu kontaktujte město Ostrov, odbor majetku města: Milan Veselý, tel.: 354 224 915, 
e-mail: mvesely@ostrov.cz, Pavla Neumannová, tel. 354 224 911, e-mail: pneumannova@ostrov.cz

Město Ostrov nabízí pozemky určené pro výstavbu rodinných domů investoru,
který vybuduje obslužnou komunikaci a přípojky sí� technické infrastruktury.
Jedná se o 21 stavebních parcel o výměře od 821 m2 do 1 844 m2.

Výměra plochy Cena
24 532 m2 dle znaleckého posudku – 370 Kč/m2

Územní studie
Studie zástavby, dopravního řešení a technické infrastruktury k nahlédnu� na webu města na adrese
bit.ly/pozemky-horni-zdar

Způsob prodeje
Předpokládá se, že s investorem bude sepsána nájemní smlouva na pronájem okolních pozemků, a to do doby 
vystavění obslužné komunikace a přípojky sí� technické infrastruktury. Nadále bude uzavřena kupní smlouva 
a dohoda o zřízení předkupního práva a výhrady zpětné koupě.

Nabídka pozemků v Horním Žďáru
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AKTUALITY

SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři Ostrovského měsíčníku, 
milí spoluobčané.

Společně vyhlížíme konec pandemie, 
těšíme se na rozvolňování a věříme, že 
tyto těžké časy na nás nezanechají pří-
liš hluboké stopy. Mnoho z  nás si jen 
občas uvědomí, jak moc nás tato doba 
změnila, a až čas ukáže, zda nám budou 
některé věci chybět více či méně.

Každý den v úřadě otvírám knihu došlé 
pošty. Knihu, která je většinu dní prázdná 
a jen občas se v ní objeví dopis. Krásný pa-
pírový dopis. Nedávno jsem si vzpomněl 
na Wolkerovu báseň Poštovní schránka  
a uvědomil jsem si, že za pár let mohou 
z našich ulic úplně zmizet. Svět jede úplně 
v jiném tempu, a zatímco zmiňovaná kni-
ha došlé pošty je většinou prázdná, moje 
mailová schránka je každý den lidově ře-
čeno k prasknutí. Asi jste si také všimli, jak 
moc se elektronická komunikace rozšířila 
a  jak často se pohybujeme v takzvaném 
kyberprostoru. Děti se učí online, porady 
na úřadě vedeme přes počítačové kame-
ry a běžná jednání už také v dnešní době 
nevyžadují osobní účast.

Až do této chvíle by se dalo říci, že je 
vše relativně v pořádku, a možná bych 
použil i ono známé: Pokrok prostě ne-
zastavíš.

Dobré a moderní věci s sebou ale vět-
šinou přinášejí i  cosi špatného, nepěk-
ného, nevkusného a možná i zlého. A to 
s sebou přinesla i tato doba. Pokud jsem 
před chvilkou psal, že přibylo e-mailů, 
tak musím zmínit i dotazy a vzkazy na 
sociálních sítích, jako je Facebook nebo 
Instagram. A zatímco většina mnou opě-
vovaných krásných papírových dopisů 
měla nějakou standardní úroveň, komu-
nikace přes sociální sítě a  někdy i  přes 
e-maily tuto úroveň často postrádá. 
A není to jen kultura projevu, je to bo-
hužel často i agresivita. Právě sociální sítě 
se hemží lidmi, kteří svou otázku uvo-
zují urážkou tázaného, svůj názor uvádí 
útokem na morální a nezřídka i  fyzické 
vlastnosti toho druhého. Velmi často se 
kromě tradičních expertů na zahraniční 
vztahy, fotbalových a hokejových trené-
rů objevují noví epidemiologové, den-
drologové a dopravní inženýři.

Chce se mi věřit, že to jsou ti samí, 
kteří se dříve sešli v hospodě u piva, za-
nadávali si, rozebrali aktuální situaci ve 
městě i  ve státě, pohádali se, navzájem 
se poslali někam a  rozešli se domů. Šlo 
o takzvanou vypuštěnou páru. Páru, kte-
rá v mnohých z nás bublá, soptí, a pro-
tože nemá kam, unikne pravděpodobně 

na ty zmíněné sociální sítě. A  protože 
jsem optimista a chci věřit tomu, že až 
zase budeme chodit upouštět páru 
k pivu, agresivita v kyberprostoru klesne, 
velmi se přimlouvám, aby v nejbližší vlně 
rozvolňování byly i hospody.

Jan Bureš
starosta města

DEN SE STAROSTOU
Tradiční Dny se starostou, které 

zrušila pandemie koronaviru, jsou 
zpět. První se uskuteční ve středu 
19.  května od 15 hodin na Měst-
ském úřadě Ostrov v zasedací míst-
nosti rady města. 

PROČ SE LÍBAT POD TŘEŠNÍ
První máj je  tradiční český svátek 

zamilovaných, který se slaví každoroč-
ně 1. května. Svátek má původ v české 
tradici, avšak své  kořeny má i  v  kelt-
ské kultuře, kde se slaví svátek  Bel-
tain, a germánské kultuře, kde se sla-
ví jako  Valpuržin svátek. Tyto svátky 
oslavovaly první květnovou noc a den 
jako čas plodnosti a příchod jara.
A  kde se vlastně vzala líbací tradice 
v květnu?
Prvomájové líbání pod rozkvetlou třešní, 
jabloní či jiným stromem je romantický 
zvyk, který se určitě vyplatí udržovat 
a dodržovat.

Podle některých pramenů je tento 
zvyk starý zhruba sto let, podle jiných 
je tu už od starověku. Totiž už ve sta-
rověkém Římě se slavil svátek, který se 
nazýval Floralia a  byl zasvěcen bohyni 
jara a plodnosti Flóře. V křesťanské době 
byl polibek považován za velmi intimní, 
a pod třešní se tak směli políbit jen ti, již 
měli před svatbou. Zvyk, který má slíbit 
celoroční krásu, zdraví, lásku a zamilova-
nému páru plodnost. Symbolika zvyku 

by se dala vyložit tak, že kvetoucí strom 
je připraven k  plození, což jsou vlastně 
i mladí zamilovaní lidé. Říká se, že poli-
bek zajistí dívce krásu na celý rok, a po-
kud políbena nebude, možná i  uschne. 
Ale ani ten, kdo je singl, nemusí smutnit. 
První máj od pradávna odkazuje rovněž 
na spojení člověka s přírodou.

A jak je to v Ostrově? Máte i vy své ob-
líbené místo, kde si dáváte prvomájové 
políbení pod rozkvetlou třešní, jabloní 
či jiným stromem? Vydáte se přinejmen-
ším v tento den na příjemnou procházku 
Ostrovem a jeho okolní přírodou? Nebo 
si naservírujete rovnou velkou porci 
obojího?

Určitě vyjděte ven! Do přírody v okolí 
Ostrova, k Boreckým rybníkům, starému 
koupališti nebo alespoň do ostrovského 
Zámeckého parku (více tipů zde: www.
icostrov.cz/ostrov-top-7). Projděte ho 
křížem krážem a  všimněte si jeho novi-
nek. Krmítek pro veverky, které můžete 
cestou nakrmit potravou pro ně určenou 
z  instalovaných automatů. Dále devíti 
renovovaných zámeckých zastavení, kde 

najdete mnoho informací o tom, jak park 
postupně vznikal a jak vypadal v době své 
největší slávy, kdy byl nazýván – a to prá-
vem, osmým divem světa. Ti, kdo holdují 
virtuální a  augmentované realitě, si také 
přijdou na své! V Zámeckém parku, u Po-
svátného okrsku a Staré radnice je přivítá 
projekt Znovuoživené Krušnohoří (více 
info www.icostrov.cz/znk/). V Ostrově tak 
ožije dávná historie města a  jeho barok-
ních staveb i významných osobností.

První máj je pro většinu Čechů příleži-
tostí, jak druhému vyjádřit lásku. Mějme 
se i přírodu kolem nás rádi v každé roční 
době.

Tip: Krásnou třešeň najdete naproti 
parčíku Oty Hofmana za cukrárnou.

Dita Poledníčková
manažerka cestovního ruchu

MěÚ Ostrov

Byl pozdní večer – první máj –
večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj…

Úryvek z lyricko-epické básně Máj
Karel Hynek Mácha

http://www.icostrov.cz/ostrov-top-7
http://www.icostrov.cz/ostrov-top-7
http://www.icostrov.cz/znk/
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STAVBA NOVÉ HASIČSKÉ ZBROJNICE ZAČNE LETOS
Stavbu nové stanice jednotky dob-

rovolných hasičů v Ostrově připravuje 
vedení města již několik let. Stávající 
budova, která se nachází v sousedství 
městského úřadu, již nevyhovuje po-
třebám hasičů, kterým chybí zejména 
lepší sociální zázemí a také místnosti 
pro školení a vzdělávání.

„Stávající prostory pro působení jed-
notky dobrovolných hasičů již delší 
dobu nesplňují podmínky pro umístě-
ní a činnost jednotky. Naši hasiči již od 
počátku epidemie covid-19 jsou kromě 
plnění obvyklých povinností nasazováni 
k plnění velice složitých úkolů z hlediska 
provádění dezinfekce prostor a  součin-
nosti s ostatními složkami IZS. Jsem ve-
lice rád, že se po mnoha letech dočkají 
odpovídajících moderních prostor, které 

jim usnadní plnění náročných úkolů,“ 
říká Jan Bureš, starosta Ostrova.

Město pro stavbu nové zbrojnice 
vyčlenilo parcelu za budovou IZS v  Já-
chymovské ulici, připravilo projektovou 
dokumentaci i zadávací řízení na zhoto-
vitele stavby.

„Veřejná zakázka na tuto stavbu 
bude zadávána v  souladu se zákonem 
č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách. 
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku 
na stavební práce, která bude zadána 
formou Zjednodušeného podlimitního 
řízení,“ doplňuje Jiří Jiránek, vedoucí od-
boru kanceláře starosty města.

Zadavatel, tedy vedení města Ost-
rov, stanovuje základní hodnotící kri-
térium, a to nejnižší nabídkovou cenu. 
Při vyhodnocení seřadí nabídky podle 

nejnižší nabídkové ceny bez DPH, od 
nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší. Na-
bídka s nejnižší nabídkovou cenou bez 
DPH bude ekonomicky nejvýhodnější 
nabídkou.

„Předpokládáme, že na začátku květ-
na zveřejníme výzvu pro podávání na-
bídek a 14. června oznámíme vítěze. Do 
konce června pak chceme podepsat 
smlouvu o dílo s tím, že hned v červenci 
bude stavba zahájena,“ dodal starosta, 
který předpokládá, že realizace potrvá 
dvacet měsíců od podpisu smlouvy.

Nová zbrojnice by tedy měla být do-
končena na začátku roku 2023 a před-
pokládaná celková hodnota veřejné za-
kázky činí 47,5 milionu korun bez DPH. 
Na stavební práce má letos město v roz-
počtu 5 milionů Kč. (red)

OPRAVY MĚSTSKÝCH BYTŮ POKRAČUJÍ I V LETOŠNÍM ROCE
Celkem šest městských bytů bude 

v letošním roce kompletně zrekonstruo-
váno na náklady města. Ostrov tak po-
kračuje ve snaze zkvalitnit a  také zmo-
dernizovat bydlení ve vlastních bytech. 
„V tomto roce budou provedeny opravy 
bytů v  Nerudově, Brigádnické a  Hlavní 
ulici,“ říká Jiří Jiránek, vedoucí odboru 
kanceláře starosty města.

Rekonstrukce bytových jednotek 
znamenají kompletní rekonstrukci kou-
pelny a  WC, výměnu všech otopných 
těles včetně úpravy topných rozvodů, 
výměnu venkovních i  vnitřních dveří 
včetně zárubní a obložek, obkladů stěn 
v  koupelně a  v  místnosti WC, polože-
ní nové podlahy z keramických dlaždic 
v  koupelně, v  místnosti WC, položení 
nové podlahy z  vinylu včetně nových 

podkladních vrstev v  obytných míst-
nostech, na chodbě a ve spíži. „Dále je to 
přeštukování a kompletní výmalba, nové 
rozvody SV, TUV a kanalizační, komplet-
ní výměna elektrických rozvodů včetně 
svítidel a domovní rozvodnice. Výměna 
původního kanalizačního ležatého roz-
vodu až ke svislé stoupačce, na kterou 
se nové rozvody napojí,“ popisuje další 
úpravy starosta města Jan Bureš.

Město vyhlásilo na rekonstrukci jed-
notlivých bytů veřejnou zakázku s  tím, 
že každý byt byl soutěžen samostatně, 
a to hlavně z důvodů nerovnoměrných 
potřebných nákladů na opravy jednotli-
vých bytů.

„Město po nabytých zkušenostech 
z předchozích let připravilo veřejnou za-
kázku na opravy městských bytů velice 

podrobně a na základě toho mohlo vy-
brat opravdu efektivně dodavatele oprav 
posouzením nákladů na jednotlivé byty, 
nikoliv jako jednu zakázku za všechny 
byty. Při dalších opravách budeme po-
stupovat obdobně,“ doplnil k vyhodno-
cení veřejné zakázky starosta města Jan 
Bureš.

Po vyhodnocení veřejné zakázky při 
posouzení nabídek na jednotlivé byty 
hodnotící komise navrhla radě města 
dva vybrané dodavatele. Firmu Zistav, 
s. r. o., z Karlových Varů na opravu 4 bytů 
a  na další 2 byty firmu SVS 2000, spol. 
s  r. o., z Ostrova. „Rada města na svém 
jednání dne 19. 3. 2021 předložený návrh 
schválila. Opravy všech bytů budou do-
končeny do konce července 2021,“ dodal 
Jiří Jiránek. (kor)

Pohled jihozápadní (1:200)

Pohled severovýchodní (1:200)

Pohled severozápadní (1:200)

Pohled jihovýchodní (1:200)

Legenda:

Dřevěný obklad, světle šedá lazura (RAL 7036)

Výplně otvorů - bílá

Nátěr vrat světle šedočervená (např. RAL 3033) 

Omítka škrábaná 2mm světle šedomodrá (např. Baumit 0834) 

Soklová omítka světle šedá mozaika (např. Baumit M329) 

Omítka škrábaná 3mm šedá (např. Baumit 0885)

Omítka hlazená 1mm světle šedá (např,. Baumit 0886)

Klempířské konstrukce hliníkové v odstínu antracit

Zámečnické prvky - světle šedá RAL 7035

Klempířské konstrukce hliníkové v odstínu antracit ( štíty, střecha věže )
Klempířské konstrukce hliníkové v odstínu zinkově šedá ( fasáda věže )

Vedoucí zakázky

Schválil

® Počet A4

4
Stupeň projektu

DPS
Datum dokončení

28.02.2020

BPO 2-105391
 OBJEDNATEL: Město Ostrov

 ZAKÁZKA:

 ČÁST (SO,PS):

Areál IZS Ostrov - stanice Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů

Projektová dokumentace pro provádění stavby
SO 253 Budova JSDH

Architektonicko stavební část

Vedoucí projektant

Projektant Vopat Věroslav Ing.
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Pluhař Martin Ing., CSc.

BPO spol. s  r.o.
Lidická 1239
363 01 OSTROV

Tel.: +420353675111
Fax: +420353612416

projekty@bpo.cz
w w w.bpo.cz

Vizualizace nové hasičské zbrojnice v Ostrově
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VELKÝ BAZÉN ČEKÁ POSLEDNÍ SEZONA,
PAK PŘIJDE JEHO KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE

Oblíbenému ostrovskému koupališti 
je více než padesát let. Město do něj in-
vestovalo stále více a více peněz a snaži-
lo se ho udržet v chodu a jeho původní 
podobě. Ta už ale dávno neodpovídá 
moderním trendům, a navíc se náklady 
na opravy začaly v  posledních letech 
neúměrně zvyšovat.

„Proto jsme se začali zabývat rekon-
strukcí celého areálu. V roce 2020 byly 
zrekonstruovány malé bazénky pro děti 
a nyní rada města projednala a schváli-
la zadávací řízení pro výběr zhotovitele 
stavby na rekonstrukci velkého bazénu, 
zadávané formou Zjednodušeného 
podlimitního řízení na stavební prá-
ce v  souladu se zákonem o  veřejných 
zakázkách. Předpokládaná hodnota 

veřejné zakázky činí 47 735 tis. Kč bez 
DPH, což představuje 57 759 tis. Kč 
včetně DPH,“ vysvětluje starosta města 
Jan Bureš.

Hlavním cílem celé akce je vložení no-
vého nerezového rekreačního bazénu 
s atraktivitami dovnitř stávající betono-
vé vany. Nový bazén se bude skládat ze 
dvou uživatelsky rozdílných, průplavem 
pod mostem navzájem propojených 
a půdorysně posunutých bazénů.

„Jižní bazén bude více klidový, s oddě-
lenou rekreační a plaveckou částí. V zá-
padní části jižního 25m bazénu bude 
podélnou nerezovou stěnou oddělená 
plavecká část se čtyřmi plaveckými 
drahami s  odpovídající délkou 25 m 
a vybavením, jako jsou vodicí pruhy na 

dně a stěnách, startovní bloky a vše, co 
vyžadují podmínky plaveckého svazu,“ 
doplňuje místostarosta města Marek 
Poledníček s tím, že za oddělovací stě-
nou bude ve východní části klidová re-
kreační část se dvěma skupinami trub-
kových masážních lehátek, stěnovými 
masážními tryskami, se dvěma dnový-
mi perličkami, dvěma chrliči, vodní clo-
nou, vodní číší a vstupním schodištěm 
a vstupem ZTP.

V severním, takzvaném rušném bazé-
nu budou na východní straně umístěny 
bezpečné dojezdy otevřených skluza-
vek z přilehlého terénního svahu. Dlou-
há skluzavka délky 61,5 m, šířky 1,2 m 
nahradí dožilou stávající skluzavku. 
Bude mít stejné nástupní místo a bude 
využívat z  velké části stávající terénní 
schodiště. Nová široká skluzavka délky 
10 m a  šířky 3 m bude umístěna jižně 
na východním ochozu. „Pod novou ši-
rokou skluzavkou je navržen nový tech-
nologický objekt čerpadel skluzavek 
a  vzduchování atrakcí, který současně 
tvoří její podporu. V západní části ruš-
ného bazénu budou do trojúhelníku 
umístěny dva lanové mosty a dvě hou-
pací sítě, na bazénovém ochozu budou 
dvě vodní děla a  v  prostoru mezi do-
jezdy skluzavek rušný koupací bazén,“ 
doplňuje místostarosta a upřesňuje, že 
oba bazény budou navzájem propojeny 
4 m širokým průplavem, přes který je 
navržena pěší lávka propojující východ-
ní a západní bazénové ochozy, poskytu-
jící atraktivní pohledy na obě části.
Základní technická data bazénu:
• max. délka 46,50 m
• max. šířka 18,00 m
• min. hloubka 1,10 m
• max. hloubka 1,60 m
• vodní plocha 774,0 m2

Předpokládaný termín zahájení pl-
nění veřejné zakázky je 1.  9.  2021 po 
ukončení hlavní sezony na koupališti, 
nejpozdější termín ukončení plnění ve-
řejné zakázky je 31. 5. 2022.

„Jsem velice rád, že i v těchto nepříz-
nivých časech může město pokračovat 
v  plánovaných akcích pro zlepšení ži-
vota občanů Ostrova a  okolí. Městské 
koupaliště je občany velice oblíbené, 
a proto věřím, že provedením této zá-
sadní rekonstrukce a  modernizace na 
úroveň stávajících standardů se jeho 
atraktivita zvýší,“ dodal starosta města 
Jan Bureš. (red)Takto bude vypadat zrekonstruovaný bazén na ostrovském koupališti
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Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA V MĚSÍCI BŘEZNU:
• RM na základě provedeného hod-

nocení podaných nabídek přiděli-
la veřejnou zakázku „Generel do-
pravy města Ostrov“ dodavateli 
s nabídkou č. 1, uchazeči Ing. Len-
ka Macková, Sokolská 20, 78386 
Dlouhá Loučka, IČ 06280455, s na-
bídkovou cenou 912 000,00 Kč bez 
DPH a  1 103 520,00 Kč vč. DPH, 
jako nejvýhodnější pro zadavatele 
a  pověřila starostu města podpi-
sem smlouvy.

• RM na základě ust. § 102 odst. 
2  písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 
o  obcích, obecní zřízení, ve znění 
pozdějších předpisů, jmenovala od 

1. 4. 2021 výběrovou komisi pro vý-
běrové řízení na pronajímání plně 
zrekonstruovaných bytů v  majetku 
města Ostrov ve složení:
předsedkyně - Jitka Samáková - 
2. místostarostka
členové - Marek Poledníček - 1. mís-
tostarosta, Kateřina Šplíchalová  - 
vedoucí odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví, Anežka Štrichelová - 
referentka odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví, Hana Špičková - ve-
doucí odboru městských investic 
a  správy, asistentka komise Radka 
Klučková – referentka OMIS.

• Rada současně schválila návrh 

podmínek výběrového řízení na pro-
najímání plně zrekonstruovaných 
bytů v majetku města Ostrova.

• RM schválila zadávací řízení pro vý-
běr zhotovitele stavby „Areál IZS  – 
stanice Jednotky dobrovolných 
hasičů  – JSDH“, zadávané formou 
Zjednodušeného podlimitního říze-
ní na podlimitní veřejnou zakázku, 
a  schválila zadávací dokumentaci 
podle předloženého návrhu. Za-
kázka bude zadávána a  hodnocena 
v  certifikovaném elektronickém ná-
stroji E-ZAK. Kritériem pro hodno-
cení nabídek bude nejnižší nabídko-
vá cena. (jj)

PANATTONI ŽÁDÁ ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU
Rostoucí poptávka e-shopů po 

skladových prostorech v okolí Karlo-
vých Varů nutí společnost Panattoni 
přizpůsobovat své plány aktuálním 
požadavkům možných nájemců. Pro-
to žádá o  změnu, která ale nebude 
mít z hlediska vizuálního žádný pod-
statný dopad na obyvatele města. 
Jediným možným rizikem je vyšší do-
pravní zátěž, která se ale rovněž měs-
ta bezprostředně nedotkne.

V  areálu mají vyrůst dvě průmy-
slové haly. Výstavba té první je již 
realizována a  měla by být ukonče-
na v závěru roku 2022, včetně úprav 
okolního terénu. „Větší hala, které se 
týká změna územního plánu, by měla 
být navýšena z původně plánovaných 
15 na 22 metrů. Stavět by se měla 
začít v  roce 2023 a  její dokončení je 
plánováno na rok 2025,“ vysvětluje 
starosta města Jan Bureš.

Přínosy pro město i jeho obyvatele 
ale budou muset posoudit zastupite-
lé. Na jedné misce vah tak bude ležet 
zaměstnanost, růst mezd, růst ceny 
nemovitostí nebo podpora místních 
sportovců a  spolků, na straně druhé 
minusy v  podobě růstu dopravy na 
obchvatu nebo příchod nových oby-
vatel do města.

„Firma o  změnu požádala už na 
podzim roku 2019, kdy zastupitelé 
města schválili, že se tímto návrhem 
bude město zabývat a  že vypraco-
vání dokumentace ke změně uhradí 
v  plném rozsahu žadatel, tedy firma 
Panattoni,“ pokračuje dále starosta.

Ten připomíná, že společnost 
Panattoni má už od srpna  2018 

schválené stavební povolení na vý-
stavbu průmyslové zóny a  logistic-
kých hal v  areálu bývalé Škody Ost-
rov, který zakoupila od soukromého 
vlastníka. Zde by mělo v  první fázi 
najít práci až 400 obyvatel města 
i okolí a v dalších fázích výstavby by 
se tento počet mohl ještě dále zvyšo-
vat. Případné navyšování by bylo ale 
postupné v  průběhu nadcházejících 
desetiletí, podle vývoje ekonomiky.

„Z  hlediska pracovních míst firma 
počítá primárně se zaměstnanci z re-
gionu, pokud by jich byl nedostatek, 
tak s  agenturními zaměstnanci, pře-
devším z jiných částí ČR. Chce využít 
především úbytku pracovních míst 
v  souvislosti s  útlumem těžby uhlí 
v Karlovarském kraji i současnou krizi 
v oblasti služeb. Nejčastější pracovní 
pozice v zóně, by měli tvořit skladoví 
operátoři a  skladová administrativa, 
menší části pak manažerské pozice. 
Do budoucnosti by v  dalších provo-
zech mohly přibýt i výrobní profese,“ 
vysvětluje Jan Bureš.

Pro město Ostrov jako takové 
z  projektu příliš velká rizika nevy-
plývají. Z  provedených vizualizací 
je zřejmé, že s  ohledem na umístění 
hal nebude mít jejich výška zásadněj-
ší dopad na pohled z  různých míst 
města a  jeho okolí. „Pohledově tak 
bude hala patrná hlavně z některých 
partií hor, stejně jako byly haly býva-
lého závodu Škoda Ostrov. Doprava 
je z areálu v plném rozsahu vyvedena 
na obchvat města. Vzhledem k  zá-
kazu vjezdu těžké dopravy na úze-
mí Ostrova tak ve směru na Karlovy 

Vary půjde doprava zcela mimo jeho 
území. Podle dosavadní studie vlivů 
na životní prostředí bude mít stavba 
velmi malý vliv na město. V  případě 
změny územního plánu bude muset 
takovým posouzením projít znovu,“ 
vysvětluje starosta s  tím, že složitěj-
ší je situace ve směru na Chomutov, 
kde se do budoucna počítá se zkapa-
citněním silnice E442 a obchvaty obcí 
Damice, Květnová a Stráž nad Ohří.

„Hlavním přínosem projektu pro 
město Ostrov je rozšíření nabíd-
ky pracovních míst. Ze zkušeností 
v ostatních průmyslových zónách se 
jeví jako pravděpodobné, že mzdy 
i  v  případě Ostrova přesáhnou re-
gionální průměr. To by mohlo mít 
pozitivní dopad nejen pro samotné 
zaměstnance, ale také pro ekonomi-
ku ve městě. Vyšší platy totiž zna-
menají také vyšší tržby pro místní 
obchody i  služby.  Dalším z  přínosů 
by měla být nová bytová výstavba. 
Tady se může jednat o projekty, kte-
ré jsou ekonomicky zajímavé i  pro 
soukromý sektor. Podobně je tomu 
v  Chebu, kde v  návaznosti na prů-
myslovou zónu bylo zrekonstruová-
no několik zdevastovaných domů 
a  připravují se další developerské 
projekty a  pozemky pro výstav-
bu domů. Díky tomuto by se mohl 
Ostrov zařadit po bok Chebu, kte-
rému roste počet obyvatel,“ uzaví-
rá starosta s  tím, že sekundárním 
přínosem pro město by mohla být 
i stavba nového kruhového objezdu 
u  Vykmanova, samozřejmě na ná-
klady společnosti Panattoni. (red)
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KNIHOVNA ZÍSKÁ SKLADOVACÍ PROSTORY NA PŮDĚ
V minulém roce město Ostrov ne-

chalo zpracovat projektovou doku-
mentaci na využití půdního prostoru 
Městské knihovny Ostrov, která sídlí 
v  Paláci princů hned vedle zámku. 
Cílem této akce je rozšířit sklado-
vé prostory knihovny pro možnost 
ukládání nových přírůstků do kniž-
ního fondu.

„Nové skladovací prostory na půdě 
knihovny nejen rozšíří možnosti 

uložení neustále se rozrůstajících 
knižních fondů, ale současně umož-
ní uvolnit část přízemí pro činnost 
různých spolků a organizací, s nimiž 
městská knihovna úzce spolupracu-
je,“ uvedl místostarosta města Marek 
Poledníček.

V  březnu tohoto roku pak byla 
vyhlášena veřejná zakázka na do-
davatele stavby. Celkově vyčleněná 
částka na tuto akci v rozpočtu města 

je 800  tis.  Kč, v  rozpočtu knihovny 
500 tis. Kč, takže na stavbu je celkem 
1 300  tis.  Kč, což byla v  rámci vyhlá-
šené veřejné zakázky maximální pří-
pustná nabídková cena.

„Na základě výsledků doporuči-
la komise přidělit veřejnou zakázku 
dodavateli Designstav Karlovy Vary, 
s. r. o., z Nové Role s nabídkovou cenou 
1 191 267,97 Kč včetně DPH,“ dodal 
Marek Poledníček. (kor)

KNIHOVNA OTEVŘENA VEŘEJNOSTI
Od pondělí 12. dubna 2021 je knihov-

na opět zpřístupněna veřejnosti. V době, 
kdy jsme psali tento článek, byla knihov-
na otevřena zatím pouze v  omezeném 
provozu. V květnu by již mělo být ote-
vřeno i Oddělení pro mládež a Hudební 
a filmové oddělení. Vzhledem k naříze-
ním nebude možné se v knihovně zdr-
žovat déle než na dobu nezbytně nut-
nou pro výběr knih. Z tohoto důvodu 
nebude umožněno používání počítačů, 
Xboxu, Nintenda Switch ani hraní spole-
čenských her přímo v budově knihovny.
Omezená provozní doba:
Pondělí, středa, čtvrtek 9.00 - 17.00
Úterý, pátek 9.00 - 14.00
Sobota ZAVŘENO

Vstup do budovy je možný pouze 
se zakrytými dýchacími cestami po-
mocí respirátoru (dle  opatření MZČR) 
a  v  budově bude nutno dodržovat 
2metrové rozestupy. Vzhledem k mění-
cí se situaci sledujte aktuální provozní 
dobu na webových stránkách knihovny 
(mkostrov.cz).

Již několik let funguje služba roz-
vozu knih až domů, určená seni-
orům a  imobilním registrovaným 
čtenářům. Rozvozové dny jsou vždy 
první dvě středy v daném měsíci. Služ-
ba je bezplatná, stačí pouze zavolat 
(353 434 300, 773 549 490) a  domluvit 
detaily (oblíbený žánr, počet doku-
mentů…).

Koncem minulého roku jste měli 
možnost zkušebně se přihlásit přes 
naši wi-fi síť přímo v  knihovně do 
největší databáze novin a  časopisů 
PressReader, která nabízí nepřeber-
né množství deníků a  časopisů nejen 
zahraničních, ale také českých. Díky 
Ministerstvu kultury ČR jsme získali 
finanční podporu v  rámci dotačního 
programu VISK 8A. Nyní je již možné 
přihlásit se přes své konto v on-line ka-
talogu knihovny, a noviny a časopisy si 
tak můžete prohlížet přes svůj mobilní 
telefon, tablet či počítač přímo z  do-
mova. Po přihlášení do čtenářského 
konta v uživatelském menu naleznete 

odkaz na vzdálené přístupy, stačí pou-
ze kliknout na PressReader a máte ak-
tuální čísla známých periodik ve svém 
zařízení. Doufáme, že se bude databá-
ze stále rozšiřovat, a vy tak budete mít 
daleko větší výběr.

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

Těšíme se, že brzy nastanou lepší 
časy a budeme se moci vídat také při 

různých přednáškách a dalších akcích.
kolektiv MěK Ostrov

Knihovna sídlící v Paláci princů získá nové půdní prostory

https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/
https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/
about:blank
mailto:info@mkostrov.cz
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PRAKTICKÝ LÉKAŘ: ROZDÍLY MEZI PACIENTY NEDĚLÁME
Provoz ordinace praktického lékaře 

většinou nabízí komplexní službu. S  lé-
kařem Michalem Rychlovským jsme si 
povídali nejen o službách ordinace, ale 
také o pacientech a třeba i očkování pro-
ti covid-19.
Vaše ordinace nabízí pacientům kom-
plexní zdravotní péči. Znamená to, 
že za vámi mohou přijít s  jakýmikoli 
zdravotními problémy?

Jsme pracovištěm, které poskytuje 
úplný rozsah služeb primární péče. To 
znamená, že naše ambulance je většinou 
první, kterou pacienti s běžnými obtíže-
mi vyhledají. Je to tak i v pořádku, pro-
tože my jsme ti, kteří se věnují základní 
diagnostice a léčbě. Máme k tomu dnes 
řadu moderních nástrojů. Samozřejmos-
tí je možnost EKG a CRP vyšetření, které 
pomůže rozlišit, zda se jedná o virovou či 
bakteriální infekci. Ale provádíme i spe-
cializovaná vyšetření, například diagnos-
tiku spánkové poruchy.

Pokud je to potřeba, odesíláme 
pacienty na další specializovaná praco-
viště – do partnerských nemocnic v Os-
trově nebo Sokolově. Tím však pro nás 
péče nekončí, protože sledujeme naše 
klienty i po návratu z nemocnice a kon-
zultujeme s nimi výsledky vyšetření.

K péči praktického lékaře patří i vedení 
dočasné i dlouhodobé pracovní neschop-
nosti či řízení pro invalidní důchod a řada 
dalších běžných úkonů a potvrzení.
Jak pestrá je vaše klientela?

Jako všichni praktičtí lékaři, i my si za-
kládáme na tom, aby naše klientela byla 
stálá. Běžně však přijímáme i  pacienty 
z jiných měst – např. z Karlových Varů 
či Chebu. Neděláme mezi lidmi rozdí-
ly – pečujeme o pacienty z domovů pro 
seniory (např. Květinka, oblastní chari-
ta Ostrov), ale i zaměstnance místních 
firem nebo cizince, kteří mívají občas 
potíže se zaregistrovat. Jsme otevření 
všem, kteří hledají stálého praktického 
lékaře.
Měl by k  praktikovi chodit i  zdravý 
člověk?

Ano, jistě, a  to především na pravi-
delné preventivní prohlídky, díky nimž 
je možné včas odhalit skrytá zdravotní 
rizika nebo onemocnění, a  zlepšit tak 
prognózu řady nemocí. Snažíme se co 
nejvíce hospodařit s  časem svých paci-
entů a  objednávat je na konkrétní čas 
a hodinu. Lidé mají také výhodu, že la-
boratorní odběry, na něž je obvykle posí-
láme, se nacházejí ve stejné budově jako 
naše ambulance.

Nabízíte lidem i  očkování proti 
covid-19?

Jsme velmi rádi, že jsme se mohli zapojit 
do boje proti pandemii. Očkujeme vakcí-
nou AstraZeneca, které se podle evrop-
ských regulačních úřadů není třeba obávat. 
Dle doporučeného postupu přednostně 
očkujeme pacienty 70+, ale už i chronicky 
nemocné pacienty a i nižší věkové hranice. 
Naše sestřička vytváří seznamy pacientů, 
jimž osobně zavoláme a  pozveme je na 
určitý den a hodinu. Kromě očkování proti 
covid-19 nabízíme možnost očkování proti 
celé škále dalších onemocnění.
Jako praktický lékař své pacienty 
znáte nejlépe. Co myslíte, že nejvíce 
potřebují?

Lidé jsou stále stejní. Potřebují přátel-
ské, rodinné prostředí, aby se u  lékaře 
cítili dobře a vytvořili si k němu důvě-
ru. My se o to velmi snažíme, protože 
psychická stránka hraje při nemoci 
a uzdravování velkou roli. Máme i hod-
nou sestřičku, která lidem vždy ochotně 
poradí a vysvětlí, co je potřeba. A toho, 
kdo se bojí, že bude celé dopoledne 
čekat, můžeme uklidnit, máme v če-
kárně přístroj, který slouží k nahlášení 
pacientů, kteří přijdou. Žádné předbí-
hání tudíž nehrozí. Naopak to pomáhá 
hladkému průběhu ordinačního dne. 
Za výhodu může řada lidí také pova-
žovat, že sídlíme v  dobře dostupném 
centru města. (PR)

OČKOVÁNÍ PRO SENIORY STARŠÍ 65 LET
Jste osamělý senior starší 65 let, 

nemáte připojení k internetu nebo si jednoduše nevíte rady? 

Pomůžeme vám s registrací na očkování proti COVID-19 
do Očkovacího centra v Ostrově. 

Zároveň Vám pomůžeme zajistit dopravu na očkování Senior expresem.

Volejte asistenční linky Městského úřadu Ostrov:
354 224 995 NEBO 354 224 996

Rádi zodpovíme základní dotazy a pomůžeme Vám s registrací
od pondělí do pátku od 8 do 15 hodin.

Lékař Michal Rychlovský a zdravotní sestra Markéta Meziani
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STRÁŽNÍKY ZAMĚSTNALY OPILÉ DÍVKY, NEVÍTANÝ HOST 
A PACIENT PSYCHIATRIE

Na policejní stanici skončily dvě 
dívky s  podezřením na požití alkoho-
lických nápojů, upozornili na ně oby-
vatelé Ostrova. Oznámení přijala slu-
žebna Městské policie v Ostrově s tím, 
že u zimního stadionu se pohybují dvě 
nezletilé a  viditelně opilé dívky. Na 
místo vyjela hlídka, která uviděla dvě 
dívky, z  nichž jedna měla zablácené 
oblečení, a  vše nasvědčovalo tomu, 
že je opravdu opilá. „Strážníci zjistili, 
že první dívka měla přes 1,8 promile 
alkoholu v  dechu. Druhá o  něco za-
ostala, té bylo naměřeno 0,7 promile. 
Po nezbytných úkonech byly obě dívky 
předány hlídce státní policie k dalšímu 
šetření,“ popisuje Ladislav Martínek, 
velitel Městské policie Ostrov.

I  další zásah strážníků se týkal opi-
losti, tentokrát ale spojené s  agresi-
vitou. Domovník z  ubytovny v  Hor-
nické ulici oznámil na služebnu, že za 
jednou z  nájemkyň přišel podnapilý 
muž, který se domáhal vstupu do 
bytu. „Dle oznamovatele měl kopat do 
dveří a  křičet ve vnitřních prostorách 
ubytovny. Na místo byla vyslána hlíd-
ka, která již muže nezastihla. Byla tedy 
provedena kontrola v  okolí ubytovny 
a muž byl nakonec nalezen,“ pokračuje 
dále velitel.

Při kontrole nadýchal muž přes 3 
promile alkoholu. Kontrola se mu ale 
nelíbila a po chvíli začal být podnapilý 
muž na strážníky agresivní. „Jeho agre-
sivita se stále zvyšovala, proto strážníci 

museli použít donucovací prostředky, 
kterými opilce zklidnili. Muž byl ná-
sledně převezen na protialkoholní zá-
chytnou stanici v Sokolově,“ doplňuje 
Ladislav Martínek.

Další oznámení přijali strážníci os-
trovské městské policie od primáře 
psychiatrického oddělení Nemocni-
ce  Ostrov. „Bylo nám oznámeno, že 
z nemocnice odešel pacient, který měl 
být hospitalizován. To se občas stává, 
a tak strážníci vyjeli pátrat po této oso-
bě, jejíž útěk neměl dlouhého trvání. 
Hledanou osobu nalezla za pár minut 
hlídka v  Dolním Žďáru, odkud ji pře-
vezla zpět na psychiatrii,“ dodal velitel 
Městské policie Ostrov. (kor)

MOTORKÁŘSKÁ SEZONA ZAČÍNÁ
S  příchodem hezkého počasí bude 

přibývat na našich silnicích i  motor-
kářů. Je potřeba tedy dbát zvýšené po-
zornosti a  více sledovat situaci okolo 
sebe. Říká se, že cyklisté a chodci jsou 
nejohroženějšími účastníky silničního 
provozu. Do této kategorie spadají 
i  motocyklisté. Dopravních nehody 
těchto tří účastníků silničního provozu 
mívají ve většině případů vážné a v ně-
kterých případech i tragické následky.

Drazí motorkáři,  počítejte s  tím, že 
v této době jsou vozovky ještě studené 
a v ranních hodinách Vás mohou zasko-
čit ještě ranní mrazíky. Většina řidičů si 
na Vaši  přítomnost na silnicích musí 
po  zimě zase zvyknout, proto buďte 
zvláště obezřetní. Někteří řidiči mohou 
být také roztržití a zapříčiněno to může 
být jarní únavou. Dbejte na to, aby Vaše 
první kilometry byly v klidném tempu. 
Nechrání Vás žádná karoserie či bez-
pečnostní pás, ale pouze prvky pasivní 
bezpečnosti, které máte na sobě. Na 
každou  vyjížďku, včetně té testovací, 
použijte oblečení určené na motocykl, 
kvalitní pevnou obuv, rukavice, chrá-
niče kloubů a  páteře. Samozřejmostí 
je také nasazená a  řádně připevněná 
ochranná přilba. Při nákupu ochran-
ných prvků a oblečení vybírejte ty s re-
flexními prvky, neboť vidět a být viděn 
je základní bezpečnostní pravidlo pro 
účastníky silničního provozu.

Před každou jízdou je potřeba mo-
tocykl zkontrolovat, tak jako kont-
rolujeme svá vozidla. Zkontrolujte 

upevnění kol včetně tlaku v pneumati-
kách, napnutí řetězu, dále těsnost mo-
toru a  tlumičů, zásadní je také funkč-
nost brzd a osvětlení. Samozřejmostí je 
také mít s sebou povinnou výbavu.
Několik preventivních rad:
• Při jízdě buďte neustále ve střehu.
• Předvídejte.
• Sledujte situaci ve zpětném zrcátku 

i vedle sebe.
• Nezapomínejte na pravidlo VIDĚT 

A BÝT VIDĚN.
• Dávejte dostatečně dopředu najevo 

své úmysly.
• Buďte vždy připraveni brzdit.
• I brzdění je umění – zvláště za mokra 

pozor na vodorovné dopravní 

značení, zejména na přechody pro 
chodce. Nedělejte na nich žádné ma-
névry, jako je brzdění, prudké změny 
směru, velký náklon, snadno můžete 
uvést svůj motocykl do smyku.

• Vždy si nechávejte odstup od ostat-
ních účastníků silničního provozu.

• Dávejte pozor na nečekané překáž-
ky, které Vás mohou na vozovce po-
tkat (např. olej, nafta či výmol).

• Buďte ohleduplní.
Přejeme Vám v nové sezóně, abyste se 
vždy v pořádku vrátili zpět domů.

Soňa Podlahová
Oddělení tisku a prevence Krajského 

ředitelství policie Karlovarského kraje

Řidiči, pozor, s příchodem hezkého počasí bude přibývat na našich silnicích i motorkářů
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ZAČALY JARNÍ VÝLOVY BORECKÝCH RYBNÍKŮ
Návštěvníci areálu Boreckých rybní-

ků si jistě všimli, že v posledních dnech 
bylo kolem rybníků živo. Členové míst-
ní organizace ČRS, z. s., zahájili totiž 

jarní výlovy Boreckých rybníků. S vel-
kým očekáváním jsme sledovali klesa-
jící vodu v rybnících a stahující se ryby. 
Pokaždé je to stejné napětí - jak ryby 

přežily zimu, kolik jich bude a  hlavně 
v  jaké kondici? Zatím jsme byli mile 
překvapeni, ryby byly v naprostém po-
řádku a  i  počasí výlovům přálo. Ryby 
z těchto výlovů jsou vysazovány do re-
vírů ostrovské organizace, ale i do reví-
rů kolegů z K. Varů, Sokolova, Božičan. 
Do konce dubna by měly být všechny 
plánované rybníky sloveny a pak začne 
pravidelná každoroční činnost pro čle-
ny hospodářského sboru, jako je krme-
ní ryb, kontrola jakosti vody a  nutné 
vápnění, kontrola zdravotního stavu 
ryb, údržba porostu kolem rybníků, 
opravy potřebného nářadí pro výlovy 
atd. To vše potrvá až do podzimních 
výlovů.

Za výbor MO ČRS
Vladimír Vaňouček, 

jednatel
Jarní výlovy Boreckých rybníků začaly

VYBERME JMÉNO MASKOTOVI MĚSTA OSTROVA – OSTROVSKÉ VEVERCE!
Asi není třeba představovat ve-

verku jako maskota města Ostrova. 
Všichni ji známe v  podobě oran-
žového zvířátka v bílé elipse a řadí 
se v  tomto provedení mezi ostatní 
insignie města. www.icostrov.cz/ 
insignie-mesta-ostrova

Veverka je historickou součástí 
městského znaku - erbu. Kdo si znak 
pozorně prohlédne, neunikne mu, že 
oranžová veverka je vyobrazena po 
obou stranách postranních věží, ve 
výšce oken, jak šplhá vzhůru. V tomto 
grafickém provedení s ní město Ostrov 
pracuje v případě oficiálního použití.

„Rádi bychom v  budoucnu praco-
vali s veverkou, která by měla hravější 
podobu, častěji a používali její grafické 
provedení viz obrázek pro různé pří-
ležitosti a  hry  – zejména pro děti, do 
tiskovin, na soutěže, v rámci Dětského 
filmového a  televizního festivalu Oty 
Hofmana, ale i na prezentaci města na 
FB atd.,“ vysvětluje Dita Poledníčková, 
manažerka cestovního ruchu.

„O jménu maskota se již hlasuje na 
FB a  rádi bychom zapojili i  občany, 
kteří sociálním sítím neholdují,“ do-
dává Dita Poledníčková. Proto je an-
keta předkládána i v Ostrovském mě-
síčníku. Bude časově omezena pouze 
do 31. 5. 2021. Po tuto dobu můžete 
vybírat z již předvybraných jmen. Pro 
zajímavost uvádíme, že na FB se ob-
jevilo i  další příhodné jméno, např. 
Veseřice.
a) Siby
b) Fany
c) Zrzka
d) Zuzka
e) ……… jméno dle vlastního výběru

Pokud se chcete hlasování zúčast-
nit a  napomoci tak výběru jména 
pro níže uvedenou podobu veverky, 

posílejte své tipy na e-mailovou ad-
resu Informačního centra Na Zámku 
ic@ostrov.cz a  do předmětu napište: 
Hlasování veverka: a uveďte jméno.

Na FB zatím nejvíce bodů získala 
Siby. Návrh tohoto jména i  další pří-
padné varianty Fany vznikl ze smýš-
leného příběhu, který vypráví o  prin-
cezně Franzisce Sibylle Augustě. Ta se 
v  příběhu procházela tehdejší zámec-
kou zahradou a měla svou zvířecí ka-
marádku, za kterou do zahrady pravi-
delně chodila. Dala jí jméno Siby/Fany, 
což vycházelo z jejích jmen.

Jak se píše v insigniích města: Vever-
ka je chytrá, čilá a pilná, chrání a opat-
ruje své potomky. Ať tedy městu Ost-
rov přináší štěstí! A to i se svým novým 
jménem.  (red)

Hledá se 
pro mě 
jméno!

Znak
města

Ostrova

Maskot 
města 

Ostrova 
– oficiální 

verze 

OSTROVSKÉ TRHY
V KVĚTNU BUDOU!

Jarní trhy, na kterých prodejci nabídnou 
sazenice, uzeniny, sýry, sladké pečivo, koření a další produkty, 

se uskuteční v pátek 14. května od 10 do 17 hodin na Mírovém náměstí. 

mailto:ic@ostrov.cz
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HLEDÁ SE SUPERTÁTA A SUPERMÁMA - PĚSTOUNI
Superman jako fiktivní postava ko-

miksových příběhů spatřil světlo světa 
už v  roce 1938. Nezisková organizace 
Centrum pro dítě a rodinu Valika hle-
dá po 83 letech v rámci právě spuště-
né kampaně skutečného supermana 
(supertátu) a superwoman (supermá-
mu), kteří by se chtěli stát náhradními 
rodiči - pěstouny, a být tak hrdiny pro 
děti, které v  současné době vyrůstají 
mimo vlastní rodinu.

„Samozřejmě že název kampaně 
je trošku nadnesený. Zájemce o  pěs-
tounskou péči nemusí být superman 
a zájemkyně nemusí být superwoman. 

Měli by to být lidé, kteří jsou schopni 
postarat se o  dítě, nabídnout mu zá-
zemí, lásku a  bezpodmínečné přijetí,“ 
řekl Petr Zmuda, ředitel Centra pro 
dítě a rodinu Valika, a dodal, že u zá-
jemců je důležité, aby byli sociálně 
i ekonomicky soběstační, se stabilním 
zázemím a byli v dobrém zdravotním 
i psychickém stavu.
Proč je potřeba hledat pěstouny?

Karlovarský kraj stále trápí nedosta-
tek dlouhodobých pěstounů. Aktuál-
ně je v evidenci Krajského úřadu Kar-
lovarského kraje přes 250 dětí, kterým 
je třeba vyhledávat náhradní rodinu. 

Těch nejmenších dětí ve věku do 3 let 
je přibližně 30. Právě těmto dětem je 
třeba co nejrychleji najít pěstouny. „Je 
vědecky dokázáno, že pobyt malého 
dítěte v ústavní péči vede k opoždění 
v  oblasti psychického, sociálního i  tě-
lesného vývoje,“ uvedl Petr Zmuda.

V  minulém roce krajský úřad při-
jal 21 žádostí o  zařazení do evidence 
osob, které chtějí vykonávat náhradní 
rodinnou péči. Polovina žadatelů měla 
zájem o  pěstounskou péči. Každoroč-
ně je pěstounská rodina nalezena při-
bližně 19 dětem.
Jak by měli vypadat ideální supertá-
ta a supermáma - pěstouni?

Každý, kdo by se chtěl stát superhrdi-
nou - pěstounem, musí projít procesem 
prověřování, který se skládá například ze 
zdravotní prohlídky, psychologického 
vyšetření nebo vzdělávání. Celý proces 
od podání žádosti až po finální rozhod-
nutí, zda se zájemce stane náhradním 
rodičem, trvá zpravidla 9–12 měsíců. 
Všechny podrobnosti zájemci najdou 
na www.valika.cz/pestounskapece, face-
bookovém profilu Centra Valika nebo na 
telefonním čísle 734 822 150.
Co je to vlastně pěstounská péče?

Pěstounská péče je jedna z  forem 
náhradní rodinné péče. Pěstoun po-
skytuje rodinné zázemí opuštěnému 
dítěti, které má své biologické rodiče, 
ale ti se nechtějí, nebo nemohou o dítě 
z  nejrůznějších důvodů postarat. Stát 
finančně přispívá na hmotné zabez-
pečení dítěte a vyplácí pěstounovi od-
měnu za péči o  svěřené dítě. Pěstoun 
má také nárok na pomoc a podporu ze 
strany doprovázejících organizací.
O kampani a jejím organizátorovi

Kampaň bude zahrnovat například 
billboardovou prezentaci, reklamu 
na sociálních sítích, individuální kon-
zultace se zájemci nebo informačně 
osvětové akce pro širokou veřejnost. 
Kampaň se koná v souladu s kampaní 
Karlovarského kraje „Staňte se pěs-
tounem“ a  iniciativou Hledáme rodi-
če, o. p. s., a je finančně podporována 
Ministerstvem práce a sociálních věcí, 
Nadací J & T, Nadačním fondem Avast 
a Karlovarským krajem.

Centrum pro dítě a rodinu Valika se 
dlouhodobě věnuje oblasti náhradní 
rodinné péče. Kromě toho, že se věnu-
je vyhledávání osob, které by měly zá-
jem stát se pěstouny, poskytuje rovněž 
služby stávajícím pěstounům v  rámci 
tzv. doprovázení. (red)
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TÝM DOMU KULTURY TO NEVZDÁVÁ
Období, jež s  sebou nese značná 

omezení a  spoustu změn, trvá už po-
měrně dlouho. Co dělat, když všechno 
funguje úplně jinak? Z našich příspěv-
ků na sociálních sítích nebo právě 
z Ostrovského měsíčníku je patrné, že 
náš tým domu kultury to nevzdává, ba 
naopak.

S  příchodem nového ředitele Mgr. 
Lukáše Lercha se náš tým domu kul-
tury stal zase úplným a živým. V úpl-
ně nové situaci obvykle vznikají úpl-
ně nové věci, starým se dává nový 
pohled a  smysl, hledají se neobvyklá, 
ale jednoduchá řešení a  především, 

každý z nás měl spoustu času se zasta-
vit a  uvědomit si, jestli cesta, kterou 
šel, byla ta správná. Přesně tak, jak to 
máte vy i  jiné organizace ve městě, 
jsme to měli a máme my. Nejprve jsme 
si museli zamést před svým prahem, 
uklidit věci, které léta nikdo nepotře-
boval, zbavit se prachu a vyleštit to, co 
se lesknout má. Mnohem složitější je 
to s lidmi, začít se koukat na věci jinak 
nejde ze dne na den, je to dlouhý pro-
ces a v tom se teď nacházíme. Účastnili 
jsme se workshopu s  Anitou Crkalo-
vou, kde jsme tvořili strategii domu 
kultury a  rozvíjeli efektivní týmovou 

práci. Společně jsme se pak zúčastnili 
kurzu Design thinking a každý z naše-
ho týmu prochází školeními ve svém 
oboru. Pomrkáváme nad vizuální iden-
titou organizace. K  tomu plánujeme 
akce. Navazujeme kontakty a společně 
s  vámi vytváříme komunity lidí, kte-
ří mají další dobré nápady nebo jsou 
nadšenci pro různá témata, řemesla 
nebo umění. Člověk nesmí přestat 
věřit. A o tom to je. Pořád je nad čím 
přemýšlet a pořád je co dělat. I když se 
někdy může zdát, že za zdmi je ticho, 
neznamená to, že tam není živo.

Tým domu kultury

KLÁŠTER PLÁNUJE OŽIVIT SVOJE ZAHRADY
I přes aprílové počasí je jaro tady, pří-

roda se probouzí i v klášterním areálu. 
Rozkvétají první kytičky a my přemýš-
líme, jak oživit zahrady okolo kláštera. 
Na nádvoří Posvátného okrsku plánu-
jeme novou výsadbu, ale i přírodní her-
ní prvky pro děti, vytvoření meditační 
zóny a rozšíření bylinek, a dokonce za-
ložení jedlé zahrady. Plánujeme řešení 
zachytávání dešťovky pro zalévání. Ke 
hmyzímu hotelu přibude domek pro 
čmeláky a  možná budou i  včelí úly. 
Rádi bychom z  této části klášterních 
zahrad vytvořili komunitní zahradu. 
Věříme, že mezi vámi je hodně po-
dobně smýšlejících milovníků přírody. 
Uprostřed kláštera se nachází tzv. raj-
ský dvůr. Místo původně určené pro 

rozjímání mnichů, ale i  pro pěstování 
léčivých rostlin. Vždyť kláštery byly 
první místa, která pomáhala nemoc-
ným, první tzv. špitály vznikaly právě 
u klášterů. Naše klášterní rajská zahra-
da slouží dnes hlavně k sušení prádla. 
Není to škoda? Snažíme se přemýšlet 
i nad tímto prostorem, jak ho zpříjem-
nit nám všem, pochopitelně s  ohle-
dem na všechny, kteří v klášteře bydlí.

Jestli chcete o  klášterní zahrady 
s  námi pečovat nebo třeba máte 
zajímavé nápady, přijďte 7.  května 
v  17  hodin do klášterního areálu. 
Dáme hlavy dohromady a uděláme si 
život krásnější.

Tým domu kultury

CHYSTÁME DIVADELNÍ KLUB (D-KLUB)
V  našem městě je opravdu spous-

ta fanoušků divadla. Kromě souborů 
v základní umělecké škole, dvou ama-
térských spolků v našem kulturáku jste 
mezi námi i  vy, kteří máte svoji lásku 
k divadlu v srdci. Možná že do divadla 
chodíte jako divák, ale tak nějak cítí-
te touhu se zapojit i  jinak. Nebo jsou 
mezi vámi ti, kteří už se v divadle nějak 
realizují, ale nejsou v  žádné ostrovské 
skupině, spolku, souboru, a  přitom 
byste měli nám Ostrovským co nabíd-
nout.

Nebo máte skvělé nápady a  nemá-
te se kde realizovat. Vám všem, kteří 
si nesete ten svůj kus lásky k  divadlu 
v  srdci, nabízíme možnost se zapojit 
do divadelního klubu. Buďte součás-
tí nebo klidně múzou dramaturgické 
divadelní rady, která bude rozvíjet náš 
komunitní divadelní život v  Ostrově. 

Zaujali jsme vás? Skvělé. Schůzku plá-
nujeme na 16. května a i to má svůj dů-
vod. Věděli jste, že právě 16. května byl 
položen základní kámen Národního 
divadla? Tak se tedy pojďme 16. května 
v 16 hodin sejít a položit základní ká-
men naší společné debatě třeba o tom, 
jak by mohl divadelní klub fungovat 
a co by mohl nabídnout nám všem.

Sledujte náš facebook @dkostrov, 
kde vytvoříme událost k tomuto setká-
ní a budeme zde aktualizovat všechny 
informace i z důvodu vládních naříze-
ní, která se mohou vzhledem k situaci 
velmi rychle měnit. A pokud nejste na 
sociálních sítích, nevadí, klidně zavo-
lejte do infocentra v našem kulturáku 
(724 509 287) a zanechte tam na sebe 
kontakt, rádi se s vámi spojíme a do-
mluvíme se.

Tým domu kultury

Chcete pomoci pečovat o klášterní zahrady?

Staňte se členy divadelního klubu…
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VESELÉ VITRÍNY A HRAJÍCÍ PLAKÁTY
Už nemáme smutné vitríny! Dě-

kujeme všem, kteří nám je pomohli 
probudit.

Do propagace nám přišla spousta 
pěkných fotek od čtyř Ostrováků.

U obrázků od dětí to byla vyloženě 

smršť. Moc nás potěšila paní učitelka 
Lenka ze základní školy Masarykova, 
která nám přinesla velkou obálku, 
jež v sobě ukrývala spoustu krásných 
prací, a  my jsme opravdu rádi, že je 
můžeme ukázat světu. Obrázky jsme 

dostali i od samotných dětí a je vidět, 
že Ostrov má velkou uměleckou zá-
kladnu. Je na čem stavět! Když jsme 
zadávali téma básní, trochu jsme vá-
hali. A  jak to dopadlo? Váhali jsme 
zbytečně. Takže i básně byly a budou.

No a  protože vás naše vitríny baví 
a vy bavíte je, co takhle v květnu po-
kračovat?

Možná by vás i  nás mohlo bavit 
napsat poselství, vzkaz, který v  té-
hle době chcete sdělit ostatním? 
Zkusíme to. Pište opět na e-mail: 
propagace@dk-ostrov.cz, a  to nej-
později do 12.  5.  2021. Pak to dáme 
dohromady a  necháme naše vitrínky 
promluvit.

A tak nás napadá… Už jste si na pla-
kátovacích plochách v Ostrově všimli 
velkých barevných plakátů? Tyhle pla-
káty v sobě totiž mají ukrytý QR kód, 
díky kterému si můžete poslechnout 
symfonický orchestr Police Sympho-
ny Orchestra z Police nad Metují. Po-
třebujete k  tomu jen chytrý mobilní 
telefon.

Kultura v Ostrově pořád je, a to díky 
nám všem.

Tým domu kultury

PŘEDSTAVENÍ FILUMENA MARTURANO JE ZRUŠENO
Pokud jste si u nás zakoupili vstupenky na divadelní představení FILUMENA MARTURANO, slavnou komedii, v hlav-

ních rolích se Simonou Stašovou a Svatoplukem Skopalem, můžete je vrátit do 31. května. Stále jsme pro vás na telefonu: 
724 509 287 nebo na e-mailu: ic@dk-ostrov.cz

Děkujeme za pochopení
Tým domu kultury

VEŘEJNÝ FOTOATELIÉR 
Díky vám se veřejný fotoateliér začí-

ná rýsovat. Nosíte nám fotovybavení, 
které vy už nevyužijete a my mu dáme 
nový život a smysl. Představte si, že ně-
které věci k nám doputovaly až z Brna, 
a my tak víme, kde až máme spřízněné 
duše. Za všechny misky, zvětšováky, 
spínací hodiny, nástroje na praní a su-
šení a  mnoho dalších věcí děkujeme 
naší týmové hráčce Zuzce Janecké a je-
jímu tatínkovi, ochotníkovi Janu Ma-
rešovi, Lence Šupale Simrothové, Haně 
Jiráskové, Yaně Zolotoverkhaja, Vlas-
timilu Čeganovi, Erice Smrtové, man-
želům Prokešovým a i všem ostatním, 
kteří nám něco donesli, a my neznáme 
jejich jméno.

První schůzka, kde dáme hlavy 
dohromady se všemi, kdo se chtějí 
zapojit, bude 14.  5. v  17.00. Sejde-
me se u  zadního vchodu (bývalá 
městská policie). Sledujte náš fa-
cebook @dkostrov, kde vytvoříme 
událost k tomuto setkání a budeme 
zde aktualizovat všechny informace 
i  z  důvodu vládních nařízení, která 
se mohou vzhledem k  situaci velmi 
rychle měnit. A pokud nejste na so-
ciálních sítích, nevadí, klidně zavo-
lejte do infocentra v našem kulturá-
ku (724 509 287) a  zanechte tam na 
sebe kontakt, rádi se s vámi spojíme 
a domluvíme se.

Ostrovské vitríny už nejsou smutné…

Děkujeme za fotodary

mailto:propagace@dk-ostrov.cz
mailto:ic@dk-ostrov.cz
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DĚTI Z 3. ZŠ MÁJOVÁ PODĚKOVALY ZDRAVOTNÍKŮM A HASIČŮM

Žáci z 3. B základní školy Májová na-
malovali obrázky, napsali vzkazy, vy-
robili dárky a upekli dobroty jako po-
děkování všem lidem, kteří v současné 
koronavirové krizi pomáhají ostatním. 
Většinou děkovali sestřičkám z  covi-
dové jednotky KV, ale nezapomněli ani 
na hasiče z Ostrova. Iniciátorkou akce 
byla třídní učitelka. Současná doba, 
nouzový stav a  všechna ta opatření 
a  události spojené s  covidovou náka-
zou na děti z  této třídy (nejen na ně) 
velmi působí. Třídní učitelka jim proto 

v rámci distanční výuky zadala tvořivé 
psaní, malování, vyrábění na téma: Po-
děkování těm, kteří pomáhají. Žáci ve 
svých vzkazech například napsali: „Milí 
doktoři a  sestřičky, prožíváme těžké 
období. Děkujeme, co pro nás děláte. 
Víme, jak je to v téhle době těžké. Moje 
maminka je také sestřička, která se sta-
rá o pacienty s covidem. Moc bych si 
přál, aby byli všichni zdraví a mamin-
ka byla více doma. Milí hasiči, děkuje-
me, že v  této nelehké době pomáhá-
te všem lidem. Přeji vám hodně štěstí 

a  zdraví. Děkujeme, že zachraňujete 
hodně životů. Velmi si vážíme vašeho 
nasazení a odhodlání. Jste nepostrada-
telní v tomto boji s virem…

Největší odměnou pro žáky bylo 
dojetí zdravotníků a  hasičů z  takové 
podpory a  vyjádření díků. I  když jsou 
ještě malí, dokázali velkou věc. Je to 
nesmírně obohacující pro všechny. 
Všem, kteří se na této akci podíleli, 
moc děkujeme.

Michaela Budaiová, učitelka
Více na www.3zsostrov.cz

ZUŠKA NA PLAKÁTECH 
NOVĚ S QR KÓDEM

Přestože výuka v Základní umělecké škole v Ost-
rově probíhá v různých režimech podle epidemio-
logické situace nepřetržitě, většina akcí a  příleži-
tostí k předvedení dovedností našich žáků zůstává 
nedostupná. Pokud však máme děti učit kreativitě, 
sami bychom měli být kreativní učitelé a vymyslet 
i jiné způsoby prezentace, než jsou běžné.

Od dubna do června zveme posluchače, diváky 
i  rodiče formou plakátů na koncerty, premiéry, 
výstavy. Divadla, sály i  galerie ale stále zůstávají 
prázdné a  není kam koho zvát. Po prezentaci li-
terární tvorby dramatického oboru na plakátova-
cích plochách jsme se rozhodli tento volný prostor 
zaplnit ne pozvánkami na kulturní události, ale 
přímo samotnými vystoupeními a  nahrávkami. 
Plakáty s  fotkami žáků a  žákyň a  QR kódem, po 
jehož načtení si můžete poslechnout jejich inter-
pretace skladeb a textů nebo se podívat na video, 
by se měly dále průběžně obměňovat a snad i Vám 
zpříjemní čekání do úplného obnovení kulturního 
života.

Nadále také na plakátovacích plochách probíhá 
výstava prací výtvarného oboru. Haně Vaculíko-
vé a  Sebastianu Vlasákovi, učitelům výtvarného 
oboru, také patří velký dík za grafické zpracování 
a kontrolu vizuální podoby plakátů.

Ondřej Šulc Králová
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Anima 

 

Animace – T. Varadínková, G. Samcová, V. Palm, F. Rück (2013) 
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MDDM ZVE NA TÁBOR I OLYMPIJSKÝ BĚH
TÁBOR PRO RODIČE S DĚTMI
24.–28. května
Oblíbený rodinný pobyt pro rodiče 
a děti se uskuteční v letní táborové zá-
kladně Manětín.
Po celou dobu táboření je pro děti 
i  dospělé připraven bohatý program, 
při kterém se projdeme „Z pohádky do 
pohádky“.
MANĚTÍNSKÉ PŘENOCOVÁNÍ
28.–30. května 900 Kč/os.
Oblíbené přenocování v  táborové zá-
kladně v Manětíně na téma „Kouzelné 
bytosti“ pro děti 8–12 let.
Bližší informace na našem webu.
Přihlášky: od 10.  května online nebo 
osobně v MDDM
PŘIPRAVUJEME:
PRIMA DEN DĚTÍ
5. června 80 Kč/dítě
14.00 – 18.00
Tradiční svátek Dne dětí oslavíme 
v  areálu MDDM, v  Zámeckém parku, 
v  ekocentru a  jeho přilehlém klášter-
ním areálu. Přijďte si s dětmi užít naši 
pohádkovou cestu domu dětí.
Předprodej časových vstupenek: od 
20. května osobně v MDDM
Podrobnosti najdete na našem webu 
a FB.
OLYMPIJSKÝ BĚH
23. června
18.00, Zámecký park
Přihlašování pouze online do 
7. června
Nepropásněte přihlášení na 6. roč-
ník T-Mobile Olympijského běhu, 
který proběhne opět v  Ostrově 

23. června 2021. Na místě už přihlášení 
do závodu nebude možné.
Při přihlášení od 16. dubna je poplatek 
za registraci 250 Kč, 450 Kč včetně ori-
ginálního funkčního trička Alpine Pro.
Děti mají registraci za 30 Kč, balíček 
s  originálním trikem Alpine Pro za 
180 Kč.
Registrujte se na: www.olympijskybeh.cz/
registrace
Podrobné informace k závodu najdete 
na našem webu, FB nebo na stránkách 
Olympijského běhu 2021.
Všechny akce, které dům dětí a eko-
centrum připravují v měsíci květnu 
a  červnu, se uskuteční na základě 
aktuální hygienicko-epidemiologic-
ké situace.

Sledujte, prosím, naše webové strán-
ky a FB domu dětí, kde budeme naši 
činnost pečlivě aktualizovat.

Děkujeme vám, pracovníci MDDM.
Sportovní areál MDDM a  zimní 
stadion budou v  provozu na základě 
aktuální hygienicko-epidemiologické 
situace.
Sledujte, prosím, naše webové stránky 
a FB domu dětí, kde budeme naši čin-
nost pečlivě aktualizovat.
Kontakty
informace: 736 505 681, akce: 
736 505 684, zájmová činnost: 
731 615 657, doprava: 736 505 683, 
ekonomický úsek: 735 605 685, zimní 
stadion: 601 089 332
www.mddmostrov.cz

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL - ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Dle zákona č. 561/2004 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, Zákon o  před-
školním, základním, středním, vyš-
ším odborném a  jiném vzdělávání 
(školský zákon), zápis do ostrovských 
mateřských škol proběhne ve dnech 
2.–14. května 2021.
Registrace
Rodiče sebe a  své dítě zaregistrují na 
internetovém portálu zapis.ostrov.cz
Termín pro registraci je:
2.–14. května 2021.
ZŠ a MŠ Myslbekova použije svůj vlast-
ní online systém:
zapisms.zsamsostrov.cz
Přednostně budou přijímány děti s tr-
valým pobytem na území města Ost-
rov v pořadí:

• děti v  posledním roce před začát-
kem povinné školní docházky – děti, 
které do 31. 8. 2021 dovrší věku pěti 
let (tyto děti mají předškolní vzdělá-
vání povinné),

• děti, které před začátkem školního 
roku 2021/2022 dosáhnou nejméně 
třetího roku věku,

• sourozenci již zapsaných dětí v  MŠ 
a ZŠ,

• ostatní děti podle věku až do napl-
nění kapacity jednotlivých mateř-
ských škol.

Děti z  jiných obcí mohou být přijaty 
pouze v případě volné kapacity.
Pro přijetí dítěte NENÍ rozhodující 
pořadí doručení žádosti do mateřské 
školy.

Vzhledem k současné situaci s pande-
mií COVID-19 sledujte informace na 
webových stránkách jednotlivých ma-
teřských škol:
MŠ Halasova: www.mshalasova.cz
MŠ Palackého: www.mspalackeho.cz
MŠ Krušnohorská:
www.mskrusnohorska.cz
MŠ Masarykova:
www.msmasarykova.estranky.cz
ZŠ a MŠ Myslbekova:
zapisms.zsamsostrov.cz

V  případě jakýchkoliv nejasností ne-
váhejte kontaktovat Gabrielu Amsti-
bovskou, referentku odboru finanč-
ního a  školství na tel. č.: 354 224 862, 
e-mail: gamstibovska@ostrov.cz

Olympijský běh patří k tradičním ostrovským akcím

https://zapis.ostrov.cz
https://zapisms.zsamsostrov.cz
http://www.mshalasova.cz
http://www.mspalackeho.cz
http://www.mskrusnohorska.cz
http://www.msmasarykova.estranky.cz/
https://zapisms.zsamsostrov.cz
mailto:gamstibovska@ostrov.cz
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OSTROV NABÍDNE DALŠÍ VENKOVNÍ SPORTOVNÍ AKTIVITU
"DISCGOLF V AREÁLU LESOPARKU BORECKÉ RYBNÍKY"

Discgolf, který se stává fenomé-
nem, se hraje na podobném princi-
pu jako klasický golf. Jeho historie se 
datuje k  patentování Američanem 
Ed Headrickem v  roce 1966, a  když 
v  roce 1975 vynalezl záchytný koš, 
byla éra discgolfu odstartována. Po-
stupně se tento sport rozšířil do ce-
lého světa a  stává se stále populár-
nějším. Jde totiž o  pohodový sport, 
který může hrát kdokoli, kdo se chce 
hýbat a aktivně trávit svůj volný čas. 
Navíc spolu mohou „soupeřit“ hráči 
napříč generacemi, a tak se z něj stá-
vá i oblíbený rodinný sport.

Discgolfová hřiště se obvykle nachá-
zejí v zalesněných oblastech nebo jejich 
blízkosti, v  různorodém terénu, který 
poskytuje přírodní překážky pro leto-
vou dráhu disku. A  na to jsme mysleli 
i  my v  rámci diskuze o  umístění jed-
notlivých stanovišť. Prostředí mezi fot-
balovým hřištěm a  Boreckými rybníky 

vyhodnotilo město Ostrov jako ideální 
a dostupné všem.

Realizace tohoto projektu se vyšplha-
la k částce cca 200 tis. Kč, stavbu bude 
provádět Ultimo Wave, s. r. o., a hotova 
bude v květnu tohoto roku.

Sportoviště s discgolfem bude pro os-
trovské občany i návštěvníky bezplatné 
a věříme, že uděláme radost všem, kteří 
mají rádi pohyb v krásné přírodě. Chce-
me tak naplnit další – zábavnou a spor-
tovní vizi Ostrova – města příjemného 
pro život i sport.
Zajímají vás pravidla discgolfu?

Cílem hry je trefit se diskem na co 
nejméně pokusů do speciálního koše. 
Ten plní stejnou funkci jako jamka při 
klasickém golfu.

Hráč, který zahraje dané kolo nebo 
kola s  nejmenším počtem hodů 
v součtu s trestnými hody, se stává ví-
tězem. Hra na každé jamce začíná na 
výhozišti a  končí u  cíle (koše). Poté, 

co hráč uskuteční hod z  výhoziště, 
je každý následující hod uskutečněn 
z místa, kde disk přešel do klidové po-
zice. Po dohrání jamky pokračuje hráč 
na výhoziště následující jamky až do 
odehrání všech jamek.

Nedílnou součástí hry jsou přírod-
ní překážky a  hráč je nesmí žádným 
způsobem upravovat za účelem sní-
žení náročnosti jamky. Hráči musí 
hřiště hrát v  takové podobě, v  jaké 
se nachází, a hrát diskem z místa, na 
kterém leží, pokud není pravidly do-
voleno jinak.

Samotné vybavení pro začátek vy-
jde hráče na 250–300 Kč. Hra není ča-
sově náročná. A pokud k sobě zrovna 
nikoho nemáte? Nevadí! Můžete hrát 
klidně sami. Je to přece výzva, posta-
vit se hřišti a projít ho sám v co nej-
kratší době. Těšte se a směle do toho!

Marek Poledníček
místostarosta města

Mapka hřiště na zajímavou hru zvanou discgolf
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SPORTOVEC ROKU 2020 MĚSTA OSTROV
Rádi bychom vás, milí čtenáři, in-

formovali o  průběhu ankety Spor-
tovec roku 2020 města Ostrov, vy-
hlášené na podzim minulého roku. 
Vzhledem ke všem okolnostem se 
nám anketa trošku protáhla a  ne-
došlo nakonec k výběru vítězů a  sa-
motnému oceňování, tak jak jsme 
v předešlých letech byli zvyklí. Přes-
to bychom vám všechny nominova-
né chtěli představit a povzbudit vás 
v těchto dnech v odhodlání k pohy-
bu, který zaručeně podporuje dob-
rou náladu.

V anketě se nám sešlo celkem osm-
náct nominací v  pěti kategoriích  – 
junior, senior, junior tým, senior tým 
a sportovní talent. Čtrnáct nomino-
vaných se na konci března zúčastnilo 
v  ostrovském kulturáku dvoudenní-
ho focení a  natáčení v  režii Martina 
Vrbického a  Jana Konopiského. Pro 
všechny zúčastněné to byla zajímavá 
nová zkušenost. Věříme, že si ji napl-
no užili. Výsledek můžete zhlédnout 
na následující dvoustraně. Videozá-
znam, který jsme pojali nakonec mo-
tivačně, najdete na webu a sociálních 
sítích domu kultury i města Ostrov.

Focení se nemohli účastnit cyklist-
ka Sára Peterková, atletka Adéla Za-
voralová, twirlingový tým Oskarky 
Ostrov a cyklista Martin Čechman.

Sára Peterková se v loňském roce 
stala celkovou vítězkou Českého po-
háru v dráhových sprinterských dis-
ciplínách, mistryní republiky v  team 
sprintu a získala také na MČR 2. mís-
to na dráze ve sprintu a  stíhacím 
závodu družstev, 3. místo na 500 m 
s pevným startem a 4. místo v dráho-
vé disciplíně keirin a scratch.

Adéla Zavoralová vybojovala ve 
své kategorii titul halové mistryně 
Karlovarského kraje v běhu na 60 m 
a 60 m překážek. Získala také 1. mís-
to ve víceboji na Malé ceně Chebu.

Loňská sportovní sezona byla pro 
twirlingový tým Oskarky Ostrov 
(Veronika Veltruská, Adéla Nováko-
vá, Anna Trnková, Daniela Kopřivo-
vá a  Camilla Ullmanová) poslední. 
V uplynulých šesti letech byly nejlep-
ším národním týmem s  tituly nejen 
republikovými, ale také evropskými. 
Na závěr závodní kariéry vybojova-
ly titul mistři ČR v  disciplíně taneč-
ní twirlingový tým, postoupily na 

mistrovství světa a  získaly nejpres-
tižnější ocenění, Křišťálovou cenu za 
nejlepší choreografii roku, na které 
má mimořádnou zásluhu jejich tre-
nérka Lucie Jana Matoušková.

Cyklista Martin Čechman je přes 
své mládí v Ostrově legendou. Sbírá 
jeden titul za druhým. V roce 2020 se 
stal mistrem Evropy ve sprintu kate-
gorie do 23 let, ve světovém žebříčku 
UCI se umístil na 5. místě a  stal se 
také celkovým vítězem Českého po-
háru v kategorii muži ELITE ve sprin-
terských disciplínách.

Rčení „co Čech, to muzikant“ by-
chom mohli u nás změnit na „co Ost-
rovák, to sportovec“. Je až s podivem, 
kolik máme v  našem malém městě 
úspěšných osobností napříč genera-
cemi. A  to vám představujeme jen 
malou hrstku z nich.

Všem nominovaným ještě jednou 
gratulujeme ke krásným umístěním, 
děkujeme za skvělou reprezentaci 
Ostrova a přejeme neutuchající vytr-
valost a radost z pohybu, kterými nás 
inspirujete.

Tým domu kultury, realizátor ankety

MIRÁKL VYHRÁVÁ I ONLINE
Velkého úspěchu dosáhli tanečníci 

skupiny Mirákl, když v  soutěži Taneč-
ník roku 2021 obsadili první místo, a to 
jak v  juniorské, tak dospělé kategorii. 

Ve velké konkurenci 40 dospělých ta-
nečníků se svou choreografií bodovala 
tanečnice a  zároveň trenérka skupiny 
Lucie Bursíková. V  juniorské kategorii 

pak Simone Elen Lajdová přesvědčila 
svým originálním pohybovým proje-
vem porotu s mezinárodní účastí a vy-
hrála titul absolutního vítěze napříč ta-
nečními disciplínami. Může se tak těšit 
na hlavní cenu, kterou je cesta do New 
Yorku s tanečními lekcemi v Broadway 
Dance Centru. Soutěž Taneční skupiny 
roku probíhala online a účastnilo se jí 
940 sólových choreografií.

Neztratili se ani naši další taneční-
ci, finalistkou dětské kategorie byla 
Veronika Eretová, v  juniorech Andrea 
Čopáková a  finálové klání dospělé 
kategorie obohatila naše další skvělá 
tanečnice a  trenérka Marta Šafářová. 
Pro nás je soutěž výbornou zpětnou 
vazbou, že naše tréninky a  lekce ve-
dené online mají smysl a  tanečníci 
mohou tuto dobu využít k vlastnímu 
zdokonalování. Těšíme se nyní na další 
soutěž Czech Dance Masters, tento-
krát nás v ní bude reprezentovat 46 sól 
v 5 věkových kategoriích.

Andrea Burešová, 
vedoucí skupiny MiráklSimone Elen Lajdová
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ČERVENÝ KOHOUT ZAKOKRHAL
Nad střechami našeho městečka čas 

od času červený kohout zakokrhal. 
Bylo tomu tak i  ráno 9.  května  1866. 
Právě den před Nanebevstoupením 
Páně, když se od farního kostela vyda-
lo zbožné procesí na hřbitov ke kos-
telu sv. Jakuba. Jen co průvod vyrazil, 
spatřili poutníci, jak v povzdálí stoupá 
k  nebi hustý kouř. Vmžiku se procesí 
rozprchlo a  všichni spěchali k  místu 
neštěstí. Dům č. p. 95 v  Dlouhé ulici 
pohltily plameny. Na místě panoval 
zmatek. Pláč a nářek. Zakrátko červený 
kohout přeskočil v úzké uličce i na pro-
tilehlé domy. Dolní část Dlouhé ulice 
vypadala jako běsnící plamenné moře. 
Zdálo se, že každá pomoc je marná. 
Plameny se rychle zakusovaly do dal-
ších a dalších obydlí. Snad by pomohlo 
strhnout okolní domy. Majitelé se však 
zdráhali. Nebylo ani mnoho těch, kteří 
by mohli se stržením domů pomoci. 
Krátce po osmé hodině již požár za-
chvátil všechny domy na pravé straně 
náměstí, které zadní stranou přiléhaly 
k  Dlouhé ulici. Kolem deváté hodi-
ny dorazila do Ostrova první pomoc 
z  blízkého okolí. Kde ale začít hasit, 
vždyť plameny už vyšlehly i z věže rad-
nice? Všude jen ohnivé moře. Do lid-
ských srdcí se vkrádala beznaděj. Když 
se krátce po desáté hodině zřítila věž 
městské radnice, dorazil hasičský sbor 
z  Karlových Varů. Na zřícených věž-
ních hodinách ručičky ukazovaly  10 
hodin 10 minut. Na pomoc Ostrovu 
spěchali i jen prostí lidé ze všech okol-
ních vsí a měst. Marný boj s červeným 
kohoutem se začal obracet k  lepšímu 
ve chvíli, kdy karlovarští hasiči spolu se 
zkušenými jáchymovskými tesaři za-
čali strhávat střechy u nejvíce ohrože-
ných domů. Naproti přes ulici přitom 
přespolní kropili protilehlé domy, aby 
zabránili šíření požáru do dalších ulic. 
Až kolem druhé hodiny odpolední se 
podařilo největší nebezpečí zažehnat. 
Požár před 155 lety zachvátil celou 
Dlouhou ulici a pravou stranu náměstí 
i  s  radnicí. Celkem lehlo popelem 66 
domů, 121 rodin zůstalo bez přístřeší.

Podrobnosti o požáru a následné ob-
nově města zaznamenal tehdejší farář 
Wenzl Sommer. Díky jeho publikaci 
Stručné dějiny města Ostrova tak dnes 
víme, jak obtížný byl v našem městě boj 
s  červeným kohoutem. Záchranných 
prací se účastnili hasiči z  Karlových 
Varů, havíři a tesaři z Jáchymova. Dora-
zili lidé z Hroznětína, Perninku, Dalovic. 

Ruku k dílu přiložili obyvatelé Boru i se 
svým farářem. Přispěchali lidé z Bystři-
ce, Radošova, Sedlece, Velichova, Staré 
Role, Krásného Lesa a  mnoho dalších. 
Díky všem těmto ochotným se podaři-
lo udržet v neustálém chodu 26 hasič-
ských stříkaček. Ostrov byl díky nezištné 
pomoci zachráněn od úplného zničení. 
Uhašením plamenů ale dobrodiní ne-
skončilo. Na obnovu města a  pomoc 
potřebným se složila řada mecenášů 
prostých i urozených, zblízka i zdaleka. 
Mezi dárci byl i  císař František Josef  I., 
který daroval 500 zl. Ostrovský zámecký 
pán, toho času dokonce starosta města, 
velkovévoda Leopold Toskánský, věno-
val dokonce 1300 zl. a  zároveň nechal 
snížit cenu dříví pro poškozené.

Snad právě díky této katastrofě 
vznikl o  pár let později, v  roce 1871, 

v  Ostrově tělocvičný spolek požární 
ochrany, tzv. „Turner-Feuerwehr“. Díky 
těmto nadšencům, kteří se začali cvičit 
v  boji s  červeným kohoutem, mohou 
dnes naši ostrovští hasiči slavit své 150. 
výročí založení sboru. Hasičský zá-
chranný sbor se dnes nepouští do boje 
jen s  ohnivými plameny, ale profesio-
nální i  dobrovolní hasiči zasahují při 
dopravních nehodách, pomáhají při 
povodních, jsou všude tam, kde je po-
třeba pomoci. Nejnověji bojují i proti 
covidu-19. Letošní rok zatím nepřeje 
velkolepým oslavám. I kdyby snad žád-
né oslavy 150. výročí založení dobro-
volného hasičského sboru v  Ostrově 
nemohly proběhnout, naši bojovníci 
nejen s červeným kohoutem si zaslouží 
naše velké díky.

Josef Macke

Ostrov po požáru v roce 1914, sbírka Josef Macke

Karlovarský hasičský sbor, nedatováno, sbírka Josef Macke
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FOTOHÁDANKA
Fotografie v  minulém čísle měsíčníku 

zachycovala letní kino, které se od 50. let 
20. století nacházelo v Zámeckém parku. 
Park v této době prošel rozsáhlou promě-
nou, tak aby mohl sloužit k oddechu a zá-
bavě pracujících horníků jáchymovských 

uranových dolů. Letní scéna nesloužila jen 
k promítání filmů, ale i k nejrůznějším vy-
stoupením či módním přehlídkám. Zbyt-
ky nefunkčního letního kina byly odstra-
něny v 90. letech 20. století při revitalizaci 
Zámeckého parku.

První dvě hádanky byly pro znalce his-
torie Ostrova jistě snadné. Dnešní snímek 
pořízený okolo roku 1914 už tak jednodu-
chý asi nebude, a to i přesto, že dům na 
snímku stále stojí.

Josef Macke

Foto: sbírka Jacques a Doris HaebigFoto: Josef Macke

LÉKÁRNA NA STARÉM MĚSTĚ
MÁ ZAJÍMAVOU HISTORII

Lékárnu na starém městě jistě všich-
ni dobře znáte – ať už ji navštěvujete, 
či jen procházíte kolem. Možná však 
netušíte, že má velice zajímavou histo-
rii a její založení spadá do časů působe-
ní člena domu habsburského v našem 
městě.

Jeho císařská a královská Výsost, vel-
kovévoda Leopold  II. Toskánský (pří-
slušník vedlejší linie rodu Habsburg-
-Lothringen), toho času starosta 
města, požádal místodržitelského radu 
J. Löschnera, který se roku 1862 zú-
častnil lékařského sjezdu v  Karlových 
Varech, o  povolení zřídit v  Ostrově 

(Schlackenwerthu) lékárnu. Následně 
15. února 1865 byla na ostrovském ná-
městí otevřena lékárna „U Zlaté koru-
ny“.

Tento starosta také ve svém funkč-
ním období udělil významná ocenění 
tehdejším občanům města. Jednalo 
se o čestný titul „Rytíř záslužného vel-
kovévodského toskánského civilního 
řádu“. Mezi vyznamenanými byl mimo 
jiné právě místní lékárník Mag. Johann 
Dotzauer, čestný občan města Schlac-
kenwerthu. Jeho náhrobek můžete na-
jít na městském hřbitově, kde odpočí-
vá spolu se svojí chotí Herminou.  (jz)

Lékárna na Starém náměstíNáhrobek lékárníka Dotzauera

VÝZVA
Hledám paní Šárku, která občas píše 

p. Šrámkové do Sadské. 
Kontakt - 728 096 535.

ZEMŘELA
LIBUŠE PŮDOVÁ

Libuše Půdová byla zakládající členka 
ostrovské tělovýchovné jednoty. Spolu 
s  Eduardem Pokorným, Soňou Tichou 
a Boženou Charvátovou založili 1.  led-
na  1961 TJ Spartak LZ Ostrov. Libuše 
pracovala mnoho let ve výkonném vý-
boru jednoty i oddílu ZRTV, dnes SPV 
- Sport pro všechny. Byla nejstarším čle-
nem ostrovské tělovýchovné jednoty. 
Dokud mohla, chodila na všechny valné 
hromady TJ Spartak LZ Ostrov, TJ Kruš-
nohor Ostrov, TJ Škoda Ostrov i TJ Os-
trov. Za svoji práci pro tělovýchovnou 
jednotu v Ostrově byla oceněna titulem 
- Občan roku 2010.

Čest její památce!
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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. května 2021.

TERMÍN UZÁVĚRKY
Uzávěrka pro příspěvky a inzerci
do červnového čísla je 15. května.
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
Je květen, lásky čas.
Foto: Arnošt Mrázek

INZERCE

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:
• Mechanik seřizovač – elektro
• Specialista logistiky
• Technický specialista výroby
• Inženýr kvality 
• Projektový inženýr kvality
• Skladník – zásobovač

 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.   

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: 7. 5. a 8. 6. 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 

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji touto cestou 

celému kolektivu 
Očkovacího centra 
Nemocnice Ostrov 

za jejich profesionální 
i mimořádně lidský přístup.

Štěpánová Marie

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 Johann Josef Loschmidt. Z úspěšných luš-
titelů jsme vybrali Alenu Nováčkovou z Ostrova, 
která si může v infocentru domu kultury vyzved-
nout dvě volné vstupenky na vybrané předsta-
vení Domu kultury Ostrov.

Tajenku křížovky z tohoto čísla zašlete nejpoz-
ději do 15. května 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.

8. května je významný státní svátek připomí-
nající konec 2. světové války. Osobnost měsíce 
května je s tímto datem nesmazatelně spojena. 
(Viz tajenka) se narodil 4. září 1899 v Benešově. 
Do Ostrova přichází za války v roce 1942, aby zde 
pracoval jako sládek v pivovaru. Spolu s dalšími 
totálně nasazenými Čechy v  květnu 1945 pře-
vzal správu města. Byl zvolen předsedou Revo-
lučního národního výboru, posléze předsedou 
Místní správní komise. (Viz tajenka), odborník 
v pivovarnictví, odešel z tohoto světa 12. prosin-
ce 1972. Pohřben je v Karlových Varech - Rybá-
řích. (red)

INZERCE

Půjčíme Vám
od 5 do 100.000,- Kč

Volejte obchodního zástupce

Mobil: 727 895 461
rpsn od 123,69 %

STĚHOVÁNÍ
ČR + EVROPA

chleRY
DO

L
bře
evně

tel./fax:
mobil:

353 220 554
602 444 940

mailto:mesicnik@ostrov.cz


ZATÍM ŽIJÍ V ÚTULKU, ALE HLEDAJÍ NOVÝ DOMOV

Velký, kastrovaný kříženec, cca pět let starý. Je aktivní, 
nekonfliktní a  kontaktní. Vhodný do rodinného domu se 
zahradou.

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.

Kastrovaná fena střední velikosti, cca sedm let stará. Je 
kontaktní, poslušná, čistotná - zvyklá na byt a venčení. Zájemce 
o ni by měl mít se psy zkušenosti. Není vhodná k jiným psům 
a k dětem.

Kastrovaný kříženec střední velikosti. Je bojácný, plachý 
a nedůvěřivý. Vhodný pouze na zahradu, nejlépe k jiným psům, 
se kterými si rozumí lépe než s  lidmi. V  bytě se necítí dobře 
a vše ničí. Je nutné ho několikrát navštívit v útulku.

1. Black1. Black

3. Bára3. Bára

2. Čikina2. Čikina

4. Kubík4. Kubík

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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