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Zachráněné dílo
Jedním z exponátů Pamětní síně města Ostrova, dočasně instalované v ostrovském
Letohrádku, je také obraz „Svatý Josef z Calasanzy“. Tento, původně oltářní obraz
z klášterního kostela, nese podpis autora „Josephus Melling“ i datum vzniku, leto-
počet 1765. Kostelu jej daroval jeho tehdejší patron a majitel ostrovského panství,
August Georg markrabě bádenský (1706-1771), nejmladší syn „Türkenlouise“ – slav-
ného vojevůdce - turkobijce markraběte Ludwiga Wilhelma Bádenského a Sibylly
Augusty, rozené princezny sasko-lauenburské. Rodina sídlila sice od počátku 18. sto-
letí v nově budovaném bádenském sídelním městě Rastattu, závazky patronátu nad
kostely svých českých panství však i nadále dodržovala. Autor obrazu, Josef Melling
(1724-1796), pocházel z Lotrinska. Studoval na pařížské královské akademii a od
roku 1758 působil jako dvorní malíř a rytec u dvora markrabat z Baden-Durlachu,
protestantské větve tohoto rodu, v Karlsruhe. Zde byla těžištěm jeho tvorby výzdoba
zámeckých sálů, především na náměty z mytologie a historie. Později namaloval
však i řadu oltářních obrazů pro katolické kostely, včetně zámeckého kostela
v Rastattu a nástěnnými malbami vyzdobil i další zámky. Jednou z objednávek byl
také oltářní obraz pro klášterní kostel Zvěstování P.Marie v Ostrově. V posledních
dvou desetiletích svého života si Josef Melling zřídil kreslířskou školu ve Štrasburku,
kde zemřel. Ostrovský obraz představuje světce, původně aragonského šlechtice José
de Calasanz (1556/7 – 1648), jenž roku 1597 založil v Římě bezplatnou školu pro
chudé děti, které tehdy neměly jakoukoliv možnost vzdělávání. Vzniklo „společenství
řeholních kleriků zbožných škol“ – latinsky „Clerici regulares Scholarum Piarum“ –
roku 1621 potvrzené papežem jako řád zbožných škol, či zkráceně řád piaristů.
Zakrátko se první koleje piaristů s latinskými školami objevily i v českých zemích –
poprvé v Mikulově roku 1631. Alois Jirásek zvěčnil ve své Filosofské historii jednu
z nich, piaristické gymnasium v Litomyšli (1640). Do roku 1802 vzniklo tak
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 31 piaristických kolejí a rezidencí. Staly se ovšem
součástí pobělohorského protireformačního hnutí, ale na druhé straně se členové to-
hoto řádu, kromě pedagogické činnosti, podíleli významně také na vývoji české vzdě-
lanosti. Jedním z nich byl i historik Gelasius Dobner, který svými spisy, zabývajícími
se českou historií, výrazně ovlivnil naše národní obrození. Na rozdíl od řádu jesuit-
ského, pěstovala piaristická gymnasia kromě náboženství a latiny i výuku přírodních
věd a hlavně výuku hudební. Nejvyšší úctě řádu se těšila Panna Maria, jejíž jméno
má také ve svém emblému. Světec na Mellingově obrazu, vlastně tehdy ještě jen za-
kladatel řádu (svatořečen byl až roku 1767), je zde zobrazen v řádovém černém, cin-
gulem přepásaném taláru, jak učí děti u svých nohou a ukazuje jim k růžemi ověn-
čenému Mariánskému obrazu nad sebou. Piaristickou kolej v Ostrově založila roku
1666 vdova po Juliu Jindřichovi Sasko-Lauenburském, Anna Magdalena, rozená
kněžna Lobkovicová. Po vymření Sasko-Lauenburských po meči roku 1689 přešla po-
vinnost udržovat piaristickou kolej v Ostrově sňatkem na markrabata bádenská.
S přestávkami a v různém rozsahu působil zde pak tento ústav, také za podpory dal-
ších majitelů panství, velkovévodů z Toskány, až do roku 1876. Základy pro další, vy-
sokoškolské vzdělání zde získala řada významných osobností, mezi nimi také ba-
rokní hudební skladatel a bádenský dvorní kapelník Johann Caspar Ferdinand Fischer
a jeden ze zakladatelů jaderné fyziky, rakouský fyzik a chemik 19. století Josef
Loschmidt. Oltářní obraz „Svatý Josef z Calasanzy“ byl roku 1966 ze zdevastovaného
kostela přenesen do Letohrádku, pobočky karlovarské Galerie umění, zařazen do ga-
lerijních sbírek a uložen v depozitáři galerie – tím také zachován, i když poškozený
a napadený plísní. Protože dnes pro Ostrov znamená, jak je patrné z předchozího,
vzácný doklad k historii města i k jeho spojení se vzdáleným Bádenskem a jeho vý-
tvarným uměním, rozhodla se rada města uhradit náklady na jeho odborné restau-
rování (cca 25.000,- Kč), aby mohl jako dlouhodobá zápůjčka, zazářit i v budoucí,
rozšířené pamětní síni.

Z. Čepeláková

foto B. Hořínek
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Poradna pro rodiče a děti
Ve své činnosti pokračuje poradna pro děti a rodiče, kterou
zajistilo Město Ostrov v rámci Koncepce řešení patologických
jevů u dětí a mládeže.
Termíny poradny v roce 2005: 12. 1., 16. 2., 16. 3., 13. 4., 
11.5. a 15. 6.  2005 od 16.00 do 18.00 hod. Poradnu mohou
navštívit děti, rodiče nebo děti v doprovodu rodičů. Náplní
poradny je první kontakt, poradenství a krizová intervence
v oblasti užívání drog, alkoholu, šikany, krádeží, výtržnictví 

a jiných problémových chování dětí, dále zanedbání výchovy
dětí, pohlavního zneužívání dětí včetně dětské prostituce.
Poradna je umístěna v Domě kultury v Ostrově, č. dv. 115. 

Město Ostrov sděluje všem zájemcům o byty v Domě s pe-
čovatelskou službou v Ostrově v Nádražní ul., že je možno
podávat žádosti o tyto byty. Žadatelé musí být poživateli
pečovatelské služby a nesmí být vlastníky bytu, či jiného
objektu bydlení. Bližší informace získáte na tel: 353 801 208

OOSSTTRROOVVSSKKÝÝ  měsíčník --  ÚÚNNOORR  22000055

V předchozích letech byli, na základě vašich návrhů, vybráni
úspěšní jedinci, kterým byl udělen čestný titul „Občan města
Ostrova“. Rádi bychom se na Vás, jako každý rok, obrátili s vý-
zvou: hledáme úspěšného spoluobčana, který v oblasti sportu,
školství, umění atd. dosáhl vynikajících výsledků nebo jeho čin-
nost byla mimořádně významná pro město Ostrov v roce
2004. Máte-li typ na někoho takového, sdělte nám prosím

jeho jméno, adresu a uveďte písemně stručné zdůvodnění,
proč je podle Vás vhodným kandidátem na čestný titul „Občan
města Ostrova roku 2004“. Na návrh připojte svoje jméno
a adresu, abychom Vás mohli v případě potřeby kontaktovat.
Své návrhy předejte na městský úřad, kancelář starosty nebo
do podatelny úřadu – nejpozději do 28. 2. 2005. Děkujeme
Vám předem za spolupráci a projevený zájem.            RR OM

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Plán turistických akcí pro veřejnost v únoru 2005
05. 02. Mariánské Lázně – Zimním krajem léčivých vod 
12. 02. Krásno – hornické muzeum
19. 02. Aš – turistický pochod Redlichův memoriál
26. 02. Do Nového Fojtova na cestopisný večer
Bližší informace (doba odjezdu, počet km, org. pokyny) bu-
dou k dispozici vždy od středy pro příslušný sobotní termín ve
vitríně KČT na Mírovém náměstí u autobusové zastávky na
Karlovy Vary. Tyto údaje jsou rovněž na internetové adrese
http://turiste.webpark.cz nebo na rozcestníku (Informační
centrum – Sport - KČT) webových stránek města Ostrova
http://www.ostrov.cz. Všechny uvedené akce jsou volně pří-
stupny i pro nečleny Klubu českých turistů.

RNDr. Fr. Wohlmuth, předseda odboru KČT, 
při TJ Slovan K. Vary

vydává Město Ostrov v nákladu 7.500 ks každý měsíc. 
Distribuce je zdarma do každé domácnosti v Ostrově. 

Redakční uzávěrka je vždy do 12 hodin 
15. dne předcházejícího měsíce. 

Uzávěrka reklam je vždy 14. dne předcházejícího měsíce.

Tisk: Karlovarská tiskárna, Vladimír Dolejší. 

Šéfredaktor: Lenka Bardová. 

Redakční rada: Milan Matějka, Jan Bureš, ing. Marek
Poledníček, Jitka Samáková, Vojtěch Písačka. Redakční rada
OM neodpovídá za obsah vloženého programu kin DK Ostrov.

Příspěvky a dotazy: Hana Pajerová, kancelář č. 105 
v budově MěÚ nebo podatelna. Tel.: 353 801 111.

Příspěvky, inzerce a reklamy: Informační centrum 
v Domě kultury, tel. č.: 353 612 931.

Registrační značka: MK ČR E 2001

Městská knihovna – únor
Nesehnali jste svůj oblíbený časopis či noviny – nevadí. V čí-
tárně je pro Vás připraveno celkem 137 titulů časopisů a no-
vin. K dispozici jsou vždy poslední čísla periodik, ostatní se půj-
čují na 1 týden. Dětské oddělení - pro registrované čtenáře po-
řádá soutěž „Navrhni a namaluj maskota“. Vyhlášení vý-
sledků v březnu. Autor vítězného návrhu obdrží cenu, jeho ná-
vrh bude použit na propagační materiály dětského oddělení.
Podrobnosti ke všem akcím najdete na tel. 353 842 528,
osobně v knihovně nebo na  www. knihovna.ostrov.cz.

Změna stavu obyvatel
města za prosinec 2004
narodilo se 6 dětí, zemřelo 13 občanů, přistěhovalo se 23
občanů, odstěhovalo se 16 občanů, sňatek uzavřely 3 man-
želské páry.
Celkový počet obyvatel města Ostrov k 31. 12. 2004 byl
17 034. 

Pozvánka na ples
V sobotu 19. 2. 2005 od 20 hodin 

proběhne v DK 

2. Ples sportovců
K tanci bude hrát kapela A. S. BAND

Mediální partner Kabelová televize Ostrov
Vstupné 150 Kč

Krajský úřad
Karlovarského kraje
oznamuje, že na internetovém portálu Karlovarského kraje
v nabídce „Pro návštěvníky kraje“ „Kulturní kalendář“ byl
umístěn Kulturní a sportovní kalendář Karlovarského kraje
na I. čtvrtletí 2005, který je oddělením kultury průběžně ak-
tualizován. Tento kalendář je také možné najít přímo na
internetové adrese: http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/
o_kraji_turista/kalendar/
Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního
ruchu, M. Karas, kancelář 230/A, tel.: 353 502 328

Městský úřad Ostrov informuje

Čestný titul „Občan města Ostrova roku 2004“

Srdečně Vás zveme na přednášku

„TVORE LIDSKÉHO STUPNĚ, 
STAŇ SE ČLOVĚKEM“
Ostrov, Dům kultury, Mírové nám. 733

17. února 2005 v 18:00 hod. 

Duchovní univerzita BYTÍ od svého založení v roce 1993 pořádá
s velkým úspěchem cykly přednášek pro veřejnost v řadě našich
měst. Tato tradice přednášek byla založena právě ve Vašem
městě Ostrově. Pro mnohé je to příležitost setkat se s poznatky,
které provází každého v normálním přirozeném životě a přesto
nás škola často pro tyto oblasti nepřipravila.V tomto roce uply-
nulo již jedenáct let od doby, kdy jste se mohli setkávat pravi-
delně na televizní obrazovce s biotronikou v pořadu Seance.
Biotronika je vedle léčby i lidským hledáním nejen životní filo-
sofie, ale i zcela prozaických otázek běžného života.
Zakladatelem biotroniky je pan Josef Zezulka. Přednášky po-
řádá jeho pokračovatel a žák pan Tomáš Pfeiffer. Informace
o přednáškách tel. 222 318 726, www.dub.cz

Rozpočtová opatření
ZM schvaluje rozpočet města na rok 2005, kde celkové pří-
jmy města činí 288.589 tis. Kč a celkové výdaje města činí
288.589 tis. Kč.
ZM schvaluje rozpočtový výhled města na léta 2006 a 2007
v předloženém znění.

Různé
ZM schvaluje a vydává Obecně závaznou vyhlášku města
Ostrov č. 1/2005, kterou se zrušuje Obecně závazná vy-
hláška města Ostrov č. 3/2002 o příspěvku na úhradu ná-
kladů mateřských škol, školních družin a školních klubů.
ZM schvaluje bezúplatný převod stavby kostela Sv. Jakuba
Většího na st.p.č 303 s touto parcelou v k.ú. Ostrov nad Ohří
z majetku Římskokatolické farnosti v Ostrově do majetku

Města Ostrov. Město Ostrov uhradí náklady spojené s převo-
dem v paušální výši 500,-- Kč.
ZM schvaluje „Aktualizovaný program finanční podpory by-
tové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2005” v předloženém
znění.
ZM schvaluje poskytování finančních podpor obyvatelům
města v roce 2005 na realizaci změny způsobu vytápění za
rok 2004 a rok 2005 včetně dosud nepodaných žádostí za
rok 2003 formou finančního příspěvku dle podmínek uvede-
ných v příloze předloženého návrhu.
ZM schvaluje „Aktualizovaný program finanční podpory
města na opravy střech pro privatizované bytové domy a ro-
dinné domky ve správním území města Ostrov pro rok
2005“ v předloženém znění.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA  (ze dne 20. 1. 2005)
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MDDM
Házená AŠSK - okresní kolo
hoši • St 2. 2. 9.00 hod.
MDDM Ostrov je pořadatelem okresního kola v házené chlapců
8. - 9. tříd ZŠ, jehož se zúčastní osm družstev základních škol
Karlovarska (z ostrovských škol pouze ZŠ Májová). Turnaj se
uskuteční v tělocvičně ZŠ Karlovy Vary Dvory. 
Pololetní a jarní prázdniny - v Domě dětí:
Každý den (za příznivého počasí): od 9 do 17 hodin víceú-
čelové hřiště MDDM, minigolf a venkovní stolní tenis
4., 7. - 11. 2. Týden v herně
Otevření herny s airhockeyem – novou, atraktivní, u mlá-
deže velmi oblíbenou hrou 
Pá 4. 2. Airhockey, PC hry
Po 5. 2.  Airhockey, stolní hokej 
Út 6. 2. Airhockey, elektron.šipky
St 7. 2. Airhockey, kulečník
Čt 8. 2. Airhockey, PC hry
Pá 9. 2. Airhockey, stolní fotbal
- ve stanici ml. přírodovědců:
Velká stopařská výprava
St 9. 2. sraz bude upřesněn
Středně těžký celodenní výlet do podhorských oblastí
Krušnohorska, zaměřený na pozorování a stopování divoké
zvěře. Přihlášky do Po 7. 2.
Otevřený pátek SMPř
Pá 11. 2. 10.00 - 14.00 hod.
V rámci jarních prázdnin si můžete prohlédnout zvířecí druhy,
které jsou v současné době ve stanici mladých přírodovědců
chovány. Zvířátka samozřejmě ocení drobné přilepšení potravy,
jako např. ovoce, kořenovou zeleninu, oříšky, piškoty atd.
Halové rybářské závody
Ne 13. 2. 8.00 hod. tělocvična ZŠ Masarykova      
Soutěž byla z organizačních důvodů přesunuta z měsíce
ledna. Jedná se o soutěž v rybolovné technice pro členy od-
dílu Mladých rybářů z našeho regionu.
Den s Valentýnem 
Po 14. 2. 17.30 - 19.30 hod. MDDM
14. února se slaví i u nás svátek svatého Valentýna, svátek
všech, kteří se milují a jsou milováni. Dům dětí připravuje
k Valentýnu podvečerní show, na které můžete přijít s kama-
rády, menší děti s rodiči,.. Vstupenky (v jednotné ceně 20,- Kč)
si můžete zakoupit v předprodeji od Po 7. 2. v MDDM.
Zimní florbal - dívky
So 19. 2. 9.00 hod. tělocvična ZŠ Masarykova
Tradiční zimní florbalový turnaj bude uzavřen soutěží dívek
6. - 7. ročníků. Přihlášky v domě dětí do Čt 17. 2. Družstvo
tvoří tři hráčky a brankářka (u brankářky nutná přilba s chrá-
ničem). Propozice jsou k dispozici na školách. Výsledky tur-
naje se započítávají do Olympiády ostrovských škol – Poháru
starosty města.
Zimní tažení na Šumburk
St 20. 2. v 7.10 hod. sraz na nádraží ČD Ostrov
Tradiční akce spojená s výletem na zříceninu poblíž Klášterce.
Hlavním bodem programu je bojová hra „Dobývání hradu“.
Účast na akci podmiňuje minimální věk šesti let. Kvůli přípravě
pomůcek je nutné se přihlásit do úterý 15. 2.
Masopustní karneval
Út 22. 2. 16.00 hod. společenský sál domu kultury
Dům dětí spolu s občanským sdružením Benjamin zvou malé
i větší děti na masopustní odpoledne, v jehož průběhu jim
zatančí Malenky, děti si v maskách zasoutěží a zatančí.
V soutěži masek rádi přivítáme zejména masky masopustní.
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Letos na náš kraj připadly jarní prázdniny o něco dříve, než
bývá obvyklé, a přestože je jaro zatím ještě daleko, užívají si
v těchto dnech všichni „školou povinní“ povinný týden odpo-
činku. Školní dny jsme si hned po Vánocích zpestřili návštěvou
hudebního pořadu v DK Ostrov, který naše žáky seznámil s vý-
vojem rockové hudby v ČR, na škole proběhl tradiční zápis bu-
doucích prvňáčků a samozřejmě došlo i na rozdání pololetního
vysvědčení. Také lednové soutěže se rozběhly naplno. Hned

v prvním lednovém týdnu proběhlo na ZŠ Masarykova okrskové
kolo florbalu chlapců a dívek. Chlapci s vypětím sil získali 3.
místo, děvčata byla o stupínek lepší, což jim vyneslo postup do
kola okresního. Reprezentovat nás tedy zanedlouho bude druž-
stvo žákyň 8. a 9. tříd: D. Jirešová, Š. Kišová, K. Kocková,
A. Krausová, A. Mullerová, L. Poláková, J. Rulíková, K. Syptá-
ková, Ž. Vrchotová.  A školní rok se  přehoupl do své druhé po-
loviny… Mgr. Simona Hnátová

ZŠ Klínovecká informuje
Pololetní vysvědčení se blíží, a i když se žáci i učitelé sou-
středí především na učivo, našli si čas i na jiné aktivity. Do
školního kola olympiády v německém jazyce se zapojilo 13
žáků z II. stupně, z nich tři nejlepší byli vybráni a nyní se
připravují na okresní kolo. Mladší i starší žáci vyrobili dá-
rečky pro děti ke školnímu zápisu a také namalovali po-
hlednice pro hnutí Stonožka. Chlapci i dívky 6. - 9. tříd skon-
čili v okrskovém kole ve florbale na 2. místě a postoupili do
B finále v Karlových Varech. Ještě mají před sebou soutěž
O pohár starosty města. Mladší žáci bojovali v okresním
kole míčového trojboje, které se konalo v Hroznětíně. Pro
děti ze školní družiny připravily vychovatelky turnaj ve hře
„Člověče, nezlob se!“ 6. ledna si v rámci dne otevřených
dveří mohli zájemci prohlédnout celou budovu se všemi
učebnami. Smíšený pěvecký sbor Orbis pictus působící při
naší škole se pochlubil svým příjemným repertoárem lázeň-
ským hostům při lednovém koncertování v lázních
Jáchymov. 15.a17.ledna u nás proběhl zápis budoucích prv-
ňáčků prvních a přípravných tříd.Už dnes se na ně všichni
moc těšíme!  

Mgr. Jana Paříková

MÁJOVÝ TROJLÍSTEK INFORMUJE

ZŠ J. V. Myslbeka
Po vánočním zastavení bývá „školní“ leden měsícem náročné
práce v rytmu nikoli tříčtvrtečním. I naši žáci museli během čtr-
nácti dnů zvládnout pololetní písemné práce, testy a zkoušení
(někteří z vycházejících pod tíhou životního rozhodnutí – vý-
běru střední školy, na které budou pokračovat v dalším vzdě-
lávání), končila školní kola předmětových olympiád. 14. a 20.
ledna škola organizovala okrskové a okresní kolo v míčovém
trojboji, družstvo šachistů (J. Kopeček, R. Šándor, A. Reich
a M. Moudrý) v okresním kole obsadilo 3. místo, chlapecký
a dívčí florbalový tým postoupily do okresního A finále. 
Pochlubit se mohou i děti školní družiny. Z výtvarné soutěže
MK „O nejkrásnější pohlednici“ si odnesly pěkné ceny, účast-
nily se celodružinové akce SUPERSTAR. 13. ledna se uskuteč-
nil návštěvní den pro budoucí prvňáčky. Mohli se zúčastnil do-
vednostních soutěží v tělocvičně, společně s rodiči zhlédnout
ukázkovou hodinu ve specializované třídě a prohlédnout si ja-
zykovou učebnu. 
Na závěr ještě poděkování všem, kterým nebyly lhostejné ka-
tastrofické události na přelomu roku. I naši žáci podpořili hu-
manitární sbírky a např. z III. C odešla na konto ADRA částka
1 157,- Kč. 
Leden byl opravdu hektický. Ještě že prázdniny přišly tak brzy.  

Mgr. V. Vízdal 

Měsíc leden nového kalendářního roku se nesl ve znamení flor-
balu. Dne 6. ledna se v tělocvičně naší školy uskutečnilo okresní
kolo chlapců a dívek. V kategorii dívek se účastnila družstva ZŠ
Dalovice, ZŠ Májová Ostrov a naše družstvo. Děvčata si vedla
velice dobře a obě družstva soupeřek porazila. Obsadila
1. místo a tím si také vybojovala účast v okresním finále A.
V družstvu děvčat školu reprezentovaly: Petra Kunová, Klára
Kančiová, Míša Dragounová, Petra Latislavová, Jiřka Gadasová,
Petra Eremiášová a Alena Škopová. Chlapci měli za soupeře
stejná družstva a navíc ZŠ Sadov. Konečný výsledek byl stejný,
všechna utkání chlapci vyhráli a obsadili 1. místo. Chlapecký
tým tvořili: Luboš Valach, Pavel Kneifl, Láďa Novotný, Matěj
Prajzler, Luboš Bachura, Jirka Poliščuk, Honza Čuraj a Marek

Švec. Obě naše družstva postoupila do okresního finále A ve
florbalu, které se koná 19. ledna v K. Varech. Aby nebylo flor-
balu málo, probíhal v sobotu 15. ledna v tělocvičně naší školy
další florbalový turnaj. Tentokrát pod hlavičkou ostrovského
MDDM. Turnaje se účastnilo celkem deset družstev chlapců,
žáků 6.-7.tříd. Naši sedmáci si vedli opět skvěle. Ve své skupině
porazili postupně všechny své soupeře a ve finále se střetli
s družstvem z Horního Slavkova. Utkání bylo dramatické do po-
slední sekundy a skončilo nerozhodně 4:4. Nakonec šťastnější
byli naši chlapci, když zvítězili na trestná střílení. Pohár vyhráli:
Martin Kott, Dalibor Berka, Radek Dvořák, Lukáš Liška, Martin
Bidovský a Sebastián Anosov.  Všem, kteří se na úspěších po-
díleli, gratulujeme.            Učitel TV Karel Daníček

Zvláštní a Pomocná škola
Ostrov
V měsíci lednu byla naše pozornost soustředěna především
na psaní pololetních prací a zkoušení. V závěru měsíce žáci
dostali zhodnocení své pololetní práce ve škole v podobě
očekávaného vysvědčení. Někteří jsou jistě se svými znám-
kami spokojeni a pro jiné je pololetní vysvědčení výzva ke
zlepšení.

Sportovní noviny ZŠ Masarykova Ostrov.

Vánoční besídka na závěr roku 2004
pokračování na straně 4
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Zprávy ze SPŠ Ostrov
Počátek letošního roku se na ostrovské průmyslovce stejně
jako na dalších místech nesl ve znamení šoku, jenž většina
zažila při pohledu na zdevastovaná území jihovýchodní Asie.
Bezprostředně po vánočních prázdninách se mezi studenty
a pedagogy rozběhla sbírka na pomoc obětí zemětřesení
a tsunami, během prvních tří dnů se vybralo necelých 10 ti-
síc korun, které byly poukázány na konto nadací. Řada stu-

dentů místo financí iniciovala zasílání DMS, což se pro mlá-
dež ukázalo být zajímavějším způsobem pomoci … Na Tři
krále se studenti čtvrtých ročníků strojírenského a doprav-
ního oboru vypravili na den otevřených dveří, který pořádala
pro zájemce o studium ZČU Plzeň. Většina ze studentů oce-
nila možnost podívat se v rámci výuky do míst, kde by si po
zdárném zdolání maturity mohla rozšířit své vědomosti
v oboru, seznámila se s nejmodernějšími přístroji, jaké se
dnes při výuce strojírenských oborů používají. Poděkování
patří i partneru školy, podniku WITTE Nejdek, že studentům
umožnil návštěvu jednotlivých kateder… Leden byl štědrý
i na sportovní úspěchy. Družstvo stolních tenistů skončilo
v okresním turnaji první a postoupilo do krajského kola, jež
proběhlo 13.ledna v Chebu. Ani tady se družstvo SPŠ ve slo-
žení Pěkný, Škarpa a Socha neztratilo, v celkovém pořadí
skončilo na čtvrtém místě, když borcům bronzová příčka
unikla jen o vlásek až během posledního napínavého zá-
pasu. 

Mgr. Libor Háček

Program
1. 2. – úterý od 16.00 hodin
PŘEHRÁVKA TŘÍDY HELENY ŠŤASTNÉ V SÁLE ZUŠ.
Vstupné dobrovolné 
2. 2. – středaod 16.30 hodin
KONCERT TŘÍDY MIROSLAVY WIDŽOVÉ V SÁLE ZUŠ
Vstupné dobrovolné
3. 2. – čtvrtek dopoledne
O RYBÁŘI A RYBCE
Představení souboru „NA POSLEDNÍ CHVÍLI“
společně s TANEČNÍM OBOREM pro ZŠ v MINIDIVadélku ZUŠ.
Pořad připravily Lucie Veličková a Mirka Ferencová.
3. 2. – čtvrtek od 18.00 hodin
TAK BY TO ŘEKL HAMLET,KDYBY NEBYL PRINC – představení
souboru „NA POSLEDNÍ CHVÍLI“ pod vedením Lucie
Veličkové
v MINIDIVadélku ZUŠ.
Vstupné dobrovolné
3. 2. – čtvrtek od 17.00 hodin
ŠKOLNÍ KOLO SMYČCOVÉ SOUTĚŽE V SÁLE ZUŠ.
Hrají žáci učitelů smyčcového oddělení.
22. 2. – úterý od 17.00 hodin 
INTERNÍ KONCERT HUDEBNÍHO OBORU 
V KONCERTNÍM SÁLE ZUŠ.
Vstupné dobrovolné 
24.2. – čtvrtek od 18.00 hodin
představení souboru HOP-HOP, které zachycuje pocity 16le-
tých kluků autorskými básněmi i hudbou. 
(Představení získalo ocenění na přehlídce „Náchodská
Prima sezóna“ a bylo vybráno na mezin. festival do Belgie
v dubnu 2005)
„JAKO NA MOLU“ v režii Ireny Konývkové hrají muzikanty
(herecky i muzikantsky): Ondřej Šulc - zpěv; Marek
Steininger - kytara; Tomáš Vyhlídka - klávesy; Antonín
Kandrik - saxofon; Jonáš Konývka - bicí. Šárku: Šárka
Hájková. Spousty různorodých postav: Radim Bělohlávek;
Lucie Džupínová; Lubomír Frýzl; Kateřina Rošková; Jitka
Tomanová
v DK Za oponou
Vstupné: Kč 30,-

24.2. a 25.2. čtvrtek a pátek
představení souboru HOP-HOP
"JAKO NA MOLU" 
hraní pro školy
v DK Za oponou v 9 a v 11 hod.

Akce
mimo Ostrov
19. 2. – sobota
KANDRÁSEK – SOUTĚŽ SČDO V HORŠOVSKÉM TÝNĚ
Této soutěže se zúčastní žáci souboru „NA POSLEDNÍ
CHVÍLI“ pod vedením Lucie Veličkové. 

vedení školy

Základní umělecká škola

MDDM (dokončení ze strany 3)

Povídání o... 
Hlavní besedou připravenou na tento měsíc je povídání
o problémech domestikace různých divokých zvířat a o jejich
chování v zajetí. Bližší informace a rezervaci si vyžádejte te-
lefonicky.
Plavecké kurzy
leden - březen
V pondělí 7. března začíná jarní cyklus desetihodinových pla-
veckých kurzů pro začátečníky i pokročilé a pro rodiče
s dětmi. Zájemci se mohou přihlašovat v domě dětí v pra-
covní dny od 8 do 18 hodin.
Po 7. 3. 16.00 hod. děti MŠ a 1. r.
Út 8. 3. 16.00 hod. rodiče a děti
Čt 10. 3. 16.00 hod. rodiče a děti
Pá 11. 3. 16.00 hod. děti 2. - 9. r. 
Literární a výtvarná soutěž 
MDDM vyhlašuje literární a výtvarnou soutěž ke Dni Země
pro všechny děti základních škol a nižších ročníků gymnázia,
v třetí kategorii i mládež.
Kategorie:
I. 2. - 5. tř. 
Literární soutěž „Veršování o zvířátkách, přírodě,..“
II. 6. - 9. tř.
Literární soutěž v libovolném literárním stylu „Ještě je čas“
(téma: ochrana životního prostředí) 
II. 6 - 18 let 
Výtvarná soutěž kresleného humoru „Ještě je čas…!“ (téma:
ochrana životního prostředí).
V každé kategorii budou vyhlášeni tři vítězové. Práce
označte jménem, věkem a školou a osobně doručte do
MDDM nejpozději do Po 11. 4. Nejlepší literární práce budou
zveřejněny, výtvarné práce vystaveny při Dni Země.
Výsledky budou vyhlášeny rovněž při Dni Země 22. 4.
Informace
ke všem akcím i k činnosti kroužků: v Domě dětí Po-Pá 8-20
hod., tel. 353 613248, ve stanici mladých přírodovědců tel.
353 842389, 736 761913. 

DK - OSTROV
3. března, 19.30 hod., divadelní sál DK Ostrov
Cesta evropských madrigalů z renesance do současnosti 
Koncert: Jarmila Chaloupková (ČR)  – zpěv
Brian Wright – loutna

Po velmi úspěšném koncertě Pavlíny Seničové jsme pro Vás při-
pravili další vynikající koncert vážné hudby. Rádi bychom Vás
pozvali opět do divadelního sálu, který má dobrou akustiku.
Tentokrát se nám představí paní Chaloupková (ČR) a pan
Wright (Anglie). Koncertují pravidelně s písňovými recitály
s doprovodem loutny v České republice a v zahraničí (např. le-
tos koncertovali v USA, opakovaně vystupují v Německu a ve
Francii, dále na Slovensku, v Belgii). V roce 2004 navštívil pan
Wright ČR kvůli koncertům s paní Chaloupkovou pětkrát.
Tradiční série vánočních koncertů proběhla v prosinci, další
turné  počátkem října. V červenci a srpnu uskutečnili několik
koncertů v ČR a samostatné koncerty v USA (Universita a mu-
zeum hudebních nástrojů v Jižní Dakotě, Česko-slovenské mu-
zeum v Cedar Rapids v Ohiu). Jarmila Chaloupková - Komorní
pěvkyně Jarmila Chaloupková je držitelkou 3. ceny z meziná-
rodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech.
Spolupracuje s různými komorními ansámbly, pořádá recitály
s doprovodem varhan nebo cembala. V posledních letech se
soustředí na renesanční a barokní hudbu. Písňový repertoár ze

16. a 17. století studovala ve třídě Nigela Rodgerse a Poppy
Holden v Mezinárodní letní škole staré hudby ve Valticích,
v roce 2000 v Letní škole staré hudby ve West-Dean College
v Anglii v pěvecké třídě Evelyn Tubb, která je jednou z nejlep-
ších světových interpretek staré hudby (k účasti na tomto
kursu jí bylo uděleno organizátorem stipendium). Brian Wright
je absolventem londýnské Trinity College of Music, nástrojovou
hru studoval u Anthonyho Rooleye, Adele Kramerové
a Michaela Jesseta, skladbu u Anthonyho Gilberta. Řada jeho
zahraničních vystoupení se uskutečnila za podpory britské
vlády.  Jeho skladby a úpravy hrají významní loutnisté a kyta-
risté, jeho díla vyšla také tiskem. Píše i hudbu k televizním fil-
mům. Jeho dvě poslední kompozice - suita pro sólovou loutnu
a písňový cyklus "A Chinese Lachrimae" pro zpěv a loutnu byly
v květnu 2001 publikovány v Anglii Anglickou loutnovou spo-
lečností. 

Jaroslava Rošková – DK Ostrov
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Vážená redakce,
dovoluji si využít této příležitosti, abych seznámil čtenáře
Vašeho měsíčníku s výsledky Nemocnice Ostrov, kterých ne-
mocnice dosáhla v uplynulém roce.. Zásadním zájmem ne-
mocnice je poskytovat stále kvalitnější služby a zdravotní péči.
V rámci těchto snah jsme v uplynulém roce zrealizovali celou
řadu kroků, které by klienti nemocnice měli ocenit a měli by
jim přinést vyšší komfort a kvalitu služeb. Zcela zásadním pře-
lomem byla úspěšně dokončená certifikace našeho zdravot-
nického zařízení dle normy ISO 9000:2001, čímž je deklaro-
vána schopnost nemocnice trvale zajišťovat a rozvíjet kvalitu
poskytované péče v souladu s normami Evropské unie. Dalším
neméně významným krokem byly oslavy 10 let výročí fungo-
vání soukromé nemocnice v Ostrově, jejichž vrcholem byla
Zahradní slavnost uspořádaná pro občany města a zaměst-
nance firmy v parku nemocnice. V průběhu roku bylo také zre-
alizováno rekordní množství investičních projektů. Ve stavební
oblasti to je zejména modernizace komplexu interní ambu-
lance a endoskopického pracoviště, klienti by měli ocenit i do-
končenou rekonstrukci sociálních zařízení na chirurgickém od-
dělení. Velkým posunem je také vybudování bezbariérových
koupelen na oddělení akutní rehabilitace. Co se týče investic
do přístrojového vybavení, mezi celou řadou zrealizovaných

projektů vyniká nákup nového moderního barevného sono-
grafického diagnostického přístroje ALOKA SSD 4000, vý-
znamné investice byly také uskutečněny na oddělení klinické
biochemie (krevní analyzátor) a dětském oddělení. Dalších
úspěchů jsme dosáhli na poli odborném a společenském, kdy
se podařilo opět oživit tradici pravidelného vydávání
Lékařského zpravodaje, průběžně během roku se zorganizo-
valo  přes 25 odborných i veřejných seminářů, tradičně byl za
účasti nemocnice uspořádán Celostátní psychiatrický kongres
v Jáchymově a nemocnice nastartovala přípravy  projektu pre-
vence a veřejné podpory zdravého životního stylu.Také v uply-
nulém roce zajišťovala nemocnice pro občany města
Lékařskou službu první pomoci.  Nemocnice navázala i na kaž-
doroční podporu a zajištění zdravotnického dohledu při kul-
turních a společenských akcích. Mezi největší akce se v uply-
nulém roce řadí zajištění akcí Canoe Mattoni, Carlsbad
Triathlon, Karlův běh, Karel bike, Letní děpoltovické dny, festi-
val mažoretek a zajištění celého cyklu Loketského kulturního
léta. Je zřejmé, že škála činností je opravdu rozsáhlá. 
Závěrem bych si tedy dovolil  poděkovat všem zaměstnancům
nemocnice za jejich pracovní nasazení a úsilí a všem občanům
města, od kterých se nám průběžně dostává podpory.

Ing. Jiří Tichý, ředitel nemocnice

Paní E.Mašková mne svým článkem v posledním Ostrovském
měsíčníku zaujala a vyburcovala také ke sdělení své zkuše-
nosti. Musím a chci zde veřejně poděkovat, a to hlavně panu
primáři MUDr René Kůrkovi, který mi doslova zachránil život.
V dubnu loňského roku  ve tři hodiny ráno mne přepadly ne-
snesitelné bolesti Jen ztěží jsem mohla do telefonu své dceři
zavolat „Umírám!“ V pěti minutách byla i s manželem u
mne a v zápětí i sanitka. Stačilo půlhodinové zpoždění a na-
léhavá operace by byla bývala už zbytečná. Následovala pak
ještě operace druhá. Léčím se po záchvatu mrtvice již dva
roky na pražské klinice u paní profesorky- neuroložky. Řekla
mi: „Pana primáře z ostrovské nemocnice si nesmírně vá-
žíme, svým včasným zásahem vám zachránil život.“ Mám
tedy opravdu za co být vděčná! Po dvou akutních operacích
jsem pak poznala i obětavou péči na lůžkovém oddělení, a
to jak od ošetřujících lékařů, tak od laskavých sester. I jim
patří má veliká úcta a dík. Jejich práce u lůžka pacientů je
nelehká, často stresující – tak jsem ji alespoň za dva měsíce
poznala já. Ani po návratu domů  nebyl konec mým potížím.
Bez vnější příčiny jsem dvakrát upadla a utrpěla dvojitou zlo-
meninu předloktí i zápěstí a  ještě zlomeninu čtyř žeber.

Opět jsem se ocitla na nemocničním lůžku a znovu nemohu
než poděkovat lékařům i sestrám za všestrannou péči. Teď
se o mne starají sestřičky z nemocenské služby – i jim patří
můj dík. Jsou taktní a velice milé, ráda je vidím i přijímám
jejich rady.Kéž by tak důvěryhodná byla i služba pečovatel-
ská !  Je-li někdo nervózní, znervózňuje nemocného tím víc
a na celý den. Jsem také důchodkyně a musela jsem se po-
usmát nad dotazem paní Maškové a odpovědí lékaře : „A čo
já s tým?“ Nemám sice sama takovou zkušenost, ale slyšela
jsem téhož lékaře doslova řvát na pacientku. Jiné pacientce,
která si stěžovala na bolesti hlavy,  „Však vy tady jste s bru-
chom !“ Hlava ho vůbec nezajímala. Před dvěma lety jsem
jezdila do Prahy na Filozofickou fakultu na přednášky o tře-
tím odboji. Jednou mne postihla nevolnost na schodech do
metra a než jsem stačila vzít prášek, upadla jsem do bezvě-
domí. Rázem bylo kolem mne plno laskavých lidí, kteří mě s
péčí zvedali a nabízeli pomoc. I dnes na ně vděčně a s díky
vzpomínám. Naštěstí je ještě hodně  těch, kteří jsou kdyko-
liv připraveni pomáhat tomu, kdo právě pomoc potřebuje.     

Štěpánka Baloušková

PLÁN VYSÍLÁNÍ NA ÚNOR
Datum: 3. února (čtvrtek), 
moderuje: Helena Kyselá. Program: Zprávy, Rozhovor na téma:
transplantace kostní dřeně a registr dárců kostní dřeně, Mudr.
Mája Švojgerová, lékařka Hematologicko - onkologického odd.
Nemocnice Plzeň, Pořad: S-MIX, Dokument: Mizející svět kolejí,
Informační servis.

Datum: 10. února (čtvrtek), 
moderuje: Jana Pavlíková. Program: Zprávy, Rozhovor na téma:
Historie a současnost Skautského oddílu v Ostrově, Kamil
Růžička, zakladatel skautingu v Ostrově a Miroslav Mondri,
skaut, Pořad: Kulturní Měšec, Informační servis.

Datum: 17. února (čtvrtek), 
moderuje: Helena Kyselá. Program: Zprávy, Rozhovor na téma:
činnost Červeného kříže, Hermína Kaňková, ředitelka
Červeného kříže v Karlových Varech, Povídání o…pečení, Pořad:
ZŠ J. V. Mylsbeka, Dokument: Příběh karlovarské oplatky,
Informační servis

Datum: 24. února (čtvrtek), 
moderuje: Jana Pavlíková. Program: Zprávy, Rozhovor na téma:
Klub esperanta v Ostrově, Josef Novosad, předseda esperant-
ského klubu v Ostrově., Pořad: Videotip, Informační servis

Upozornění:
Změna pořadů bude vyhrazena! Informace jsou uvedeny
v Informační smyčce. Jakékoli návrhy, připomínky, nebo do-
tazy (i pro naše hosty) telefonujte na 353 613 694 nebo pište
na: studio@tv-ostrov.cz, nebo můžete zaslat textovou zprávu
na tel.: 776 696 133

Premiéra vysílání: čtvrtek 18.00 hodin (v případě Zastupitel-
stva od 15.00 hod.), opakování vysílání: čtvrtek 19:00 hodin
až pátek 10:00 hodin dopoledne, v ostatní dny vysíláme
Informační smyčku.

Do jedné řeky dvakrát nevstoupíš. Jak hluboká je to pravda
jsem pocítil při svém dočasném návratu do funkce jednatele
KABEL Ostrov, s.r.o. Stejná televize, ale jiné problémy než
před třemi lety, kdy jsem po šesti letech působení odcházel.
Nebudu se zabývat finančním skandálem mého předchůdce,
protože stále probíhá vyšetřování policie ČR. Chtěl bych Vás
stručně informovat o dění v oblasti technické a programové.
Od počátku vysílání televize až do dnešních dnů nás provází
nejrůznější problémy s kvalitou signálu a chybami při pří-
mém přenosu. Je to dáno tím, že naše technické vybavení,
ale i personální obsazení nejsou zdaleka na takové profesio-

nální úrovni jako v celoplošných televizích. Nicméně, pustil
jsem se do postupných kroků, které by měly současný stav
zásadně zlepšit. 
Na konci minulého roku byla zakoupena nová digitální režie,
což se okamžitě projevilo na kvalitě obrazu. Po vyřešení tech-
nických a formálních problémů chci vysílání naplnit novým
obsahem, který by ostrovský program učinil více zajímavým
a atraktivním. Obracím se tímto na všechny účastníky kabe-
lové televize, které vysílání zajímá. Napište nám konkrétní
náměty, co byste na ostrovském kanále chtěli vidět a nao-
pak co Vám na něm vadí. Zároveň vyzývám všechny zájemce 

o redaktorskou nebo moderátorskou práci, aby se u nás při-
hlásili. Kontakt: jednatel@tv-ostrov.cz, tel: 602 289 687.
Rád bych vysílání zpestřil novými tvářemi a nový prostor na-
bízím schopným jednotlivcům i kolektivům z nejrůznějších
oblastí kulturního nebo sportovního života. Přes současné
problémy naší televize bych velice rád připomněl její úspěchy
v minulosti, kdy získala celou řadu cen v oblasti reklamy, do-
kumentaristiky a zpravodajství. Věřím, že nás čeká ještě
lepší budoucnost oceněná spokojeností diváků.

Ing. Marek Poledníček, jednatel

Lékaři ostrovské nemocnice

Nemocnice Ostrov

Chystané změny ve vysílání kabelové televize
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ZE ZÁZNAMŮ MP OSTROV
Prosinec – Ten, kdo tančí s dělobuchy 
Pozornosti strážníků neušlo opakované používání zábavné
pyrotechniky v prostoru Mírového náměstí dětmi. Při rozho-
voru se strážníky mladíci uvedli, že pyrotechniku koupili ne
vietnamské tržnici a při konfrontaci to nezapřel ani dotyčný
trhovec. Vzhledem k tomu, že se nejednalo o první případ
prodeje zábavné pyrotechniky nezletilým, byl přestupek pře-
dán k dořešení přestupkové komisi MěÚ, kde prodejce jistě
neujde spravedlivému trestu. 
6. 12. 04  13:45 hod. – Životní úroveň roste
Na linku „156“ bylo přijato anonymní oznámení, že na hřbi-
tově nějaká žena krade svíčky z hrobů. Strážníci oznámení pro-
věřili a „lupičku“ náležitě ocenili za přestupek proti majetku. 
8. 12. 04  2:46 hod. – Koupil stromky i na příští Vánoce
Strážníci při kontrole ulice Lidická přistihli muže s dvouko-
lákem plně naloženým vánočními stromky. Náklad byl pro
strážníky zajímavý hlavně proto, že noční prodej stromků
v Ostrově neprobíhá. Muž tedy musel svůj nákup vysvětlit, při-
čemž přiznal, že nákup proběhl bez účasti prodávajícího. Tzv.
hlídač ohrady vedle lékárny se po probuzení hodně divil, proč
mu strážníci vrací osm vánočních jedliček a boroviček.
16. 12. 04  21:15 hod. – Doma měli radost
Při pěší kontrole v ulici Hlavní byl hlídkou spatřen starší pán

kolem 70 let, zjevně společensky unaven, jak sedí na scho-
dech restaurace Družba. Venkovní teplota byla hluboko pod
nulou, nožičky jinak milého pána neposlouchaly a tak byl
raději přivolanou motorizovanou hlídkou převezen rovnou
domů k babičce.
20. 12. 04  16:35 hod. – Nevydařený Silvestr 
Strážníci přijali telefonické oznámení, že v ul. Kollárova u vý-
měníku leží zřejmě mrtvola. Hlídka na místě zjistila, že se
jedná o opilého muže. Po vzkříšení a zvednutí na nohy muž
oznámil, že zde slaví Silvestra a kvůli nim asi nestihne přípi-
tek. Muž byl na přípitek poslán domů, ale daleko nedošel
a počal konat svou tělesnou potřebu. Strážníkům došla trpě-
livost a „oživlou mrtvolu“ vyřešili pro veřejné pohoršení. 
22. 12. 04  07:43 hod. – Bludiště
Při raním dozoru na přechodu pro chodce ulice Jáchymovská
si strážníci všimli, že starší žena neustále přechází z místa na
místo a zjevně neví, kde je. Nakonec se mužům zákona svě-
řila, že přijela za dcerou, ale protože napadl sníh, není
schopna orientace ve městě a bohužel ani nezná adresu. Za
pomoci radiostanice a telefonního seznamu byla adresa bles-
kem zjištěna a babička převezena přímo do náruče dcery. 

Jaroslav Skoták – zástupce velitele MP Ostrov

Město hlídá nový kamerový systém
V roce 2004 bylo město Ostrov zařazeno do programu
Partnerství Ministerstva vnitra ČR. Program prevence krimi-
nality na místní úrovni - Partnerství je zaměřen na řešení pro-
blémů v rizikových lokalitách. Cílem tohoto programu je
rychle reagovat na aktuální negativní vývoj trestné činnosti
v konkrétních lokalitách a tím snižovat míru a závažnost
trestné činnosti a především zvyšovat pocit bezpečí občanů.
Město Ostrov se rozhodlo pro vybudování nového městského
kamerového dohlížecího systému (MKDS). Výběru projektu,
který je významným projektem v oblasti situační prevence,
předcházelo pečlivé sledování vývoje kriminality ve městě
Ostrov. MKDS patří mezi specifická opatření na úseku pre-
vence kriminality, která znesnadňují páchání trestné činnosti,
zvyšují pravděpodobnost odhalení pachatele trestných činů
a zároveň slouží k dokazování již spáchaných trestných činů.
Na základě projektu, vypracovaného velitelem MP Ostrov,
byla městu Ostrov poskytnuta státní účelová dotace na vý-
stavbu městského dohlížecího kamerového systému v celkové
výši 1.400 tis. Kč. Zbývající sumou se na tomto projektu po-
dílelo město Ostrov. Celkové náklady činily 1.654 tis. Kč.

MKDS byl dokončen a předán k plnému užívání v polovině
prosince roku 2004. Tento technický celek je plně digitální,
na služebně MP Ostrov je vybudované moderní monitorovací
a vyhodnocovací pracoviště. V ulicích města jsou umístěny 4
kamerové body, které jsou plně ovladatelné z monitorovacího
pracoviště. Jedná se o ulice Kollárova, 2x ulice Lidická a Staré
náměstí. Při výstavbě byly použity nejmodernější součástky
a díly, které by v konečném důsledku měly pomoci složkám
policie zajistit dostatek důkazních materiálů proti pachatelům
trestné činnosti a přestupků. Samotný systém umožňuje
nastavení samočinného pohybu kamer tak, aby nevznikaly
časové úseky, ve kterých nejsou jednotlivé části města pod
dohledem MKDS. Vyhodnocení záznamu podléhá přísnému
režimu tak, aby se zamezilo zneužití a tím se zajistila maxi-
mální ochrana občanů. Vyhodnocení bude provádět vedení
MP Ostrov a PČR. Jsme si vědomi, že MKDS není všelék ani
není samospasitelný, ale věříme, že je významnou pomůckou
v boji proti pachatelům jak trestné činnosti, tak přestupků
v našem městě.                              

Pavel Bokůvka – velitel MP Ostrov

Rozpočet 2005
Zastupitelstvo města na svém zasedání, které se konalo
20. ledna schválilo rozpočet města na tento rok. Dovolte mi,
abych vám krátce předestřel celkový pohled na rozpočet
a vybral některé akce. Zákon ukládá, aby byl rozpočet vy-
rovnaný, celková jeho bilance je 288,589 miliónů korun.
Z toho je na kapitálové výdaje určeno přes 57 miliónů a na
běžné výdaje města přes 231 miliónů korun. Největším příj-
mem, který na letošní rok plánujeme je jistě podíl na spo-
lečném sdílení daní, který pro naše město představuje
částku převyšující 116 miliónů korun. Na sociální dávky,
které město v zastoupení státu musí vyplácet by mělo jít více
jak 41 miliónů. Čištění a zimní údržba města má v rozpočtu
vyčleněnu částku téměř 11 miliónů, více jak 5,5 miliónů je
schváleno na údržbu zeleně, příspěvek na městskou hro-
madnou dopravu je přes 500 tisíc a sběr a svoz komunálního
odpadu téměř 13 miliónů. Bezmála 14 miliónů je určeno na
základní a mateřské školy, kde město hradí provozní ná-
klady stejně jako v městské knihovně, na kterou je určena
suma přes 3 milióny a to včetně mezd zaměstnanců. Letos
bychom chtěli mimo jiné pokračovat s další etapou rekon-
strukce Hlavní ulice, na kterou rozpočet pamatuje sumou
3,7 miliónů. Rekonstrukce by se též měl dočkat bazén na
1. ZŠ, kde stát přispěje 10 milióny a město přidá 7,5 mili-
ónů. Nejsledovanější bude jistě dokončení rekonstrukce kláš-
tera na byty a zahájení výstavby zimního stadiónu, na ní po-
čítáme ve schváleném rozpočtu se sumou 10,8 miliónů.

Jan Bureš, starosta města

Tříkrálová sbírka 2005
D ě k u j e m e  V Á M

Děkujeme Vám všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem za-
pojili do sbírky (vedení a žákům základních škol (I. a IV.),
dětského domova, vedoucím skupinek) a děkujeme přede-
vším Vám, kteří jste opět otevřeli svá srdce a pomohli po-
máhat potřebným.

Při letošní sbírce, byla vybrána finanční částka ve výši
70.409,- Kč v Ostrově 44.146,- Kč (včetně z Tříkrálového
koncertu – 2.739,50 Kč), v Hroznětíně 11.742,50 Kč,
v Merklíně 11.995,50 Kč a ve Stráži nad Ohří 2.525,- Kč.

Z těchto finančních prostředků se Oblastní charitě Ostrov
vrátí 65% - tj. 45.766,- Kč, 15% z vybrané částky je určeno
na podporu projektů Diecézní charity Plzeň, 10% na huma-
nitární pomoc do zahraničí, 5% na podporu projektů SČKCH
Praha, která sbírku vyhlásila, a 5% na nezbytnou režie
sbírky. 

Nám navrácené finanční prostředky budou použity pro potřeby
klientů Domova pokojného stáří v Hroznětíně a ve Stacionáři
pro seniory v Ostrově, a to na nutné dovybavení zařízení. 10%
z této částky tj. 4.576 Kč bude zasláno na pomoc lidem posti-
ženým přírodní katastrofou v jihovýchodní Asii. 
V Ostrově dne 17. 1. 2005

Mgr. Tomáš Fexa, ředitel

Občanské sdružení 
Zájmové skupiny důchodců 

Vás srdečně zve na maškarní besedu, 
která se bude konat dne 25. února 2005 

v d0omě kultury ve velkém sále 
od 14,30 do 19,30 hodin. 

K tanci a k poslechu bude hrát 
skupina DUO-HO-PE. 
Vstupné s občerstvením 

pro členy 45 Kč, pro ostatní 90 Kč. 
Bližší informace ohledně předprodeji lístků 

najdete ve vývěskové tabuli, která je umístěna 
naproti cukrárně u Mírového náměstí.

TEL.: 353 821 821, FAX: 353 800 537
E-mail: caritas-ostrov@seznam.cz, 
WEB: http://www.ostrov.charita.cz, IČO: 49753185
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Praha
pobočka OSTROV, č.ú.51 74 51 02 57 / 0100
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Distribuci Ostrovského měsíčníku 
do každé domácnosti ve městě 

zajišťuje Česká pošta, s. p. 
Pokud do 9. dne v měsíci OM 
nebudete mít ve své schránce, 

obracejte se prosím 
přímo na Českou poštu, 

tel.: 353 612 794 
nebo 353 612 750

Distribuce

OstrZpr_2_05.qxd  26.1.2005 10:50  Stránka 7



OOSSTTRROOVVSSKKÝÝ  měsíčník --  ÚÚNNOORR  22000055ssttrr..  88

OstrZpr_2_05.qxd  26.1.2005 10:50  Stránka 8


