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INFORMACE O VYDÁNÍ
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Redakce si v případě potřeby vyhrazuje 
právo krátit a upravovat příspěvky. 
Redakce neodpovídá za obsah 
amatérských a čtenářských příspěvků, 
za jejich správnost ručí autor. Názory 
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se stanoviskem redakční rady.
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NOMINACE NA CENU Ď
Zuzana Železná, referentka propagace, 

Městský úřad Ostrov

Vážení spoluobčané, v letošním roce bude 
opět možné zasílat nominace na měst-
skou cenu Ď 2017. Lze navrhnout charita-
tivní organizace, nemocnice, školy, do-
movy pro seniory, ústavy sociální péče, 
divadla, dětské domovy, hrady a  zámky, 
muzea, knihovny, pořadatele kulturních 
a  dalších veřejně prospěšných akcí, zá-
jmové spolky, sdružení apod. Své nomi-
nace může také přihlásit město: za nezišt-
nou práci může nominovat hasiče, kroni-
káře, sponzory kulturních akcí atd. Nomi-
novaný mohl darovat potřebným peníze 
nebo třeba svůj um a čas.

Výše peněz není důležitá, ale význam 
pomoci a  její dopad pro toho, kdo byl 
podpořen. Každá nominace se plno-
hodnotně zúčastní celostátního finále, 
které se koná ve spolupráci s Národním 
divadlem v červnu 2017 na Nové scéně 
Národního divadla v Praze. Zde má no-
minovaný šanci získat jednu z  mnoha 
celostátních cen Ď, dle posouzení celo-
státního Kolegia, bez ohledu na případné 
výsledky kol krajských a městských, při-

čemž pro účast ve finále není nutné ab-
solvovat předkola.

Městská a krajská Cena Ď bude předána 
koncem dubna ve Dvoraně ostrovského 
zámku.

Nominace zasílejte do 31. března 2017 
na adresu: Zuzana Železná, Městský úřad 
Ostrov, Jáchymovská 1 Ostrov nebo na 
e-mail zzelezna@ostrov.cz nebo na telefon 
354 224 837.

Ceny za odvoz odpadu v Ostrově 
se pro rok 2017 nemění

Bc. Petra Niederhafnerová, Odbor majetkové 
správy, Městský úřad Ostrov

Ceny za svoz odpadu se v Ostrově pro rok 
2017 nemění a budou ponechány ve stejné 
výši jako v roce 2016. Výše úhrad za provoz 
systému, shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů pro uživatele systému od 
1. ledna 2017. Ve stanovené úhradě jsou za-
hrnuty náklady za příslušný rok dle ustano-
vení a příloh smluv, které se týkají nakládání 
s komunálním odpadem ve Městě Ostrov 
a přilehlých místních částí.

Objem sběrných 
nádob

Frekvence vývozu

1x za dva 
týdny

1x týdně 2x týdně
kombinace 
5m/1x14 
7m/1x t

60–70 litrů 735 Kč/rok 1.474 Kč/rok 2.949 Kč/rok 1.166 Kč/rok

110–120 litrů 1.328 Kč/rok 2.654 Kč/rok 5.308 Kč/rok 2.101 Kč/rok

240 litrů 2.821 Kč/rok 5.643 Kč/rok 11.287 Kč/rok 4.467 Kč/rok

660 litrů 6.788 Kč/rok 13.575 Kč/rok x x

1100litrů 11.311 Kč/rok 22.624 Kč/rok 45.244 Kč/rok 17.911 Kč/rok

INZERCE

HELP FINANCIAL s.r.o.

  Volejte obchodního zástupce

Mobil: 727 895 461

Půjčíme Vám
od 5 do 50.000,- Kč

RPSN 195,34%
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DLUHOVÁ A OBČANSKÁ PORADNA
od března také v Ostrově

Jitka Capková, DiS., koordinátor 
komunitního plánování sociálních služeb, 

Městský úřad Ostrov

Od 7.  března  2017 nabízí Obecně pro-
spěšná společnost KSK centrum, Karlovy 
Vary občanům města Ostrov a přilehlých 
obcí bezplatné odborné sociální poraden-
ství formou občanské poradny.

Každé úterý od 13 do 15 hodin na Měst-
ském úřadě Ostrov
Občané se mohou na poradnu obrátit se 
svými problémy v rámci:
• dluhového poradenství (oddlužení  – 

pomoc při vyhotovení návrhů na oddlu-
žení, konsolidace úvěrů, finanční gramot-
nost – kurzy, semináře, vytváření osob-
ních a rodinných rozpočtů, poradenství 
při exekuci)

• rodinného poradenství (rozvody, ma-
jetkové vyrovnání, dědické řízení, vyživo-
vací povinnost – trestní oznámení, exe-
kuční vymáhání, svěření dětí do výchovy 

a výživy, domácí násilí – zprostředkování 
kontaktu s příslušnými orgány, sociální 
dávky a důchody)

• ostatního poradenství (pracovně právní 
vztahy – uzavírání a ukončování pracov-
ního poměru, pracovní smlouvy, byd-
lení  – nájemní vztahy, prodej a  koupě 
nemovitosti, právní systém a  právní 
ochrana  – pomoc při řešení problémů 
v rámci trestního a přestupkového řízení, 
ochrana spotřebitele – reklamace, vymá-
hání spotřebitelských práv, posílení in-
formovanosti občanů v oblasti tématiky 
předváděcích zájezdů)

Komu je služba určena:
Cílovou skupinou jsou osoby starší 18 let, 
které se ocitly v tíživé životní situaci, nebo 
kterým taková situace hrozí a neumějí nebo 
nemohou ji řešit vlastními silami.

Pravidla pro poskytování služby:
Bezplatnost: Odborné sociální poraden-
ství je zásadně bezplatné, protože každý 

má právo na přístup k zákonům a službám 
a tento přístup by neměl být omezen případ-
ným nedostatkem finančních prostředků.
Diskrétnost: Žádná informace, zjištěná od 
uživatele v průběhu poradenského procesu, 
nebude bez jeho výslovného souhlasu ni-
komu předáno.
Nezávislost: obecně prospěšná společnost 
je nezávislá nevládní organizace a její služby 
jsou poskytovány bez ovlivnění zájmy ji-
ných organizací.
Nestrannost: Služby odborného sociálního 
poradenství jsou poskytovány všem lidem 
bez rozdílu rasy, pohlaví, zdravotního po-
stižení, sexuální orientace, politické přísluš-
nosti, světonázorové orientace, sociálního 
statusu apod.

Kde službu najdete?
• každé úterý od 13 do 15 hodin na Měst-

ském úřadě Ostrov, Jáchymovská 1, pří-
zemí, kancelář č. 27

• Jáchymovská 59/98, 360 04 Karlovy Vary – 
Bohatice, tel. 603 322 094, 724 804 997

Z LEDNOVÝCH ZÁZNAMŮ MĚSTSKÉ POLICIE OSTROV
Ladislav Martínek, zástupce velitele, 

Městská policie Ostrov

3.  ledna v  7:45 hodin přijala hlídka MP 
Ostrov oznámení od ženy, že v ulici Hlavní 
se ve výtahu zdržuje osoba, nejspíše bez-
domovec a blokuje tím výtah. Výskyt této 
osoby je tam častý a v některých případech 
se zde nachází i  injekční stříkačky. Po pří-
jezdu hlídka MP místo prověřila a potvr-
dilo se, že je ve výtahu skutečně muž bez 
domova. Strážníci muže ztotožnili a  dů-
razně mu vysvětlili, že tyto prostory vyu-
žívat nemůže. Poté byl muž z místa vyká-
zán. Prosíme občany, aby si řádně zamykali 
vchodové dveře a tím předešli těmto kom-
plikacím. Navíc si chrání i svůj majetek, kdy 
místní „lapkové“ právě takovéto otevřené 
vchody vyhledávají.

6. ledna v 10:12 hodin přijali strážníci te-
lefonické oznámení s tím, že u garáží u hor-
ního Penny leží muž a již nějakou dobu se 
nemůže zvednout a  oznamovatelka má 
strach, že by mohl umrznout. Hlídka ihned 
vyjela na místo, kde zjistila, že muž již dříve 
prodělal částečné ochrnutí a nemůže vstát. 
Strážníci muži pomohli na nohy a doprovo-
dili jej do místa trvalého bydliště. Muž byl 
zcela při smyslech a nepotřeboval žádné lé-

kařský ošetření. Děkujeme za všímavost, ne 
každý, kdo leží na chodníku, je pod vlivem 
alkoholu.

6.  ledna v 14:05 hodin bylo přijato ano-
nymní oznámení, že v ulici Komenského 
a okolí se pohybují dvě podezřelé osoby 
a na dotazy, co zde pohledávají, odpově-
děly, že do toho oznamovateli nic není. 
Hlídka MP vyjela oznámení prověřit a na 
místě zjistila dvě osoby, které zde nabízely 
zlevnění elektrických energií. Muži se tímto 
však dopouštěli přestupku, kdy je v našem 
městě podomní prodej zakázán, a proto 
byli hlídkou řešeni dle zákona. Pokud jste 
si neobjednali osobně dealera jakéhokoli 
produktu, neváhejte kontaktovat MP Ost-
rov, která vše vyřeší dle zákona.

8.  ledna v  9:28 hodin muž telefonicky 
požádal hlídku MP Ostrov o pomoc se za-
padlým autobusem u zimního stadionu. 
Hlídka MP Ostrov na místě žádosti vyho-
věla a za použití lopat a písku byl autobus 
vyproštěn.

17. ledna v 18:54 hodin se na služebnu MP 
Ostrov dostavil muž s nálezem mobilního 
telefonu Huawei bílé barvy v  modrém 
krycím pouzdru. Nalezl ho prý ulici Luční 

a byl by rád, kdyby se našel majitel tele-
fonu. Nález byl převzat do rukou strážníka, 
který ihned sdílel nález na profilu na Fa-
cebooku a díky tomu se během 10 minut 
objevila šťastná majitelka, která si pro te-
lefon přišla příští den. Je vidět, že náš profil 
nemáme už jen na „chválení“, ale že je uži-
tečný i tímto směrem. Samozřejmě děku-
jeme všem, co odkaz sdíleli a pomohli tak 
dobré věci.

Přibývající mrazivé dny znamenají pro-
blémy pro řidiče a jejich vozidla. Jako ka-
ždý rok jsou strážníci připraveni řidičům 
v nouzových situacích pomoci a v  letoš-
ním roce to platí dvojnásob. Není výjim-
kou, kdy zejména ženy prosí strážníky s po-
mocí při vyproštění vozidla z parkovacího 
místa. Zaznamenali jsme i  případ, kdy 
žena poprosila strážníky o  zaparkování 
v zasněženém terénu. Dále strážníci jako 
každý rok pomáhají nastartovat zmrzlé 
miláčky. Jen v měsíci lednu letošního roku 
o tuto pomoc požádalo více než 60 řidičů. 
Jediným omezením pro tuto službu je naše 
evidence, takže řidič, který by si strážníky 
volal každé ráno, by asi nepochodil. Jedná 
se opravdu o mimořádnou pomoc v nouzi, 
aby byl náš občan schopen vyrazit do za-
městnání či k lékaři.
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Ohlédnutí za probíhajícím projektem Místního akčního plánu 
vzdělávání v území ORP Ostrov

Ing. Zuzana Žitná, MAS Krušné hory, o. p. s.

Jako každý měsíc bych Vás chtěla informovat 
o realizaci projektu s názvem „Místní akční 
plán rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov“ 
(reg. č. CZ.02. 3. 68/0.0/0.0/15_005/0000018), 
který byl zahájen 1. června 2016. Projekt je fi-
nancován z Operačního programu Výzkum, 
vývoj, vzdělávání (OP VVV) pod záštitou Mi-
nisterstva školství, mládeže a tělovýchovy.

V měsících lednu a únoru proběhly pra-
covní skupiny (PS pro rozvoj čtenářské a ma-
tematické gramotnosti, kompetencí dětí 
a žáků v polytechnickém vzdělávání, kom-
petencí dětí a žáků pro aktivní používání ci-
zího jazyka), které vytvářely seznam aktivit 
v oblasti daného tématu. Tyto aktivity bu-
dou zpracovány do tzv. akčního plánu a bu-

dou dále sloužit MŠMT jako podklad pro vy-
hlašování dalších výzev z OP VVV pro školy 
(např. pro navazující projekty šablon). Na 
konci roku 2017 plánuje MŠMT vyhlásit vý-
zvu „Implementace místních akčních plánů 
I“, ve které budou podpořeny konkrétní 
naplánované aktivity spolupráce, a „Místní 
akční plán rozvoje vzdělávání II“.

V lednu proběhlo první setkání pracovní 
skupiny Prevence školního neúspěchu pod 
vedením pracovnice OSPODu Ing. Bc. Kate-
řiny Šplíchalové. Členy této pracovní skupiny 
jsou zástupci policie ČR, městské policie, ře-
ditelů a vedoucích pracovníků škol, OSPODu, 

NZDM klubu Ostrov, od-
boru školství MěÚ Ostrov 
a Člověka v tísni, o. p. s. Se-
tkávání této pracovní sku-
piny vychází již z  aktivity 
naplánované v  projektu 

„Podpora vzdělávání ve ško-
lách oblasti ORP Ostrov“ 
z  Operačního programu 
Vzdělávání pro konku-
renceschopnost. Hlavním 
úkolem PS je vytvoření 
manuálu pro školy a další 
organizace, jenž bude obsa-
hovat kroky jak postupovat 

při rizikových jevech na školách (šikana, záško-
láctví, drogy atd.).

Dále bych chtěla informovat o konání IV. 
kulatého stolu k projektu MAP, který se usku-
teční dne 16. března 2017 ve 14 hodin ve spo-
lečenském sále na „Vejškovce“ (Klínovecká 
1407, 363 01 Ostrov). Tímto bych ráda pozvala 
všechny ředitele, učitele, vedoucí pracovníky 
škol a širokou veřejnost, kteří se chtějí podílet 
na rozvoji školství v území obce s rozšířenou 
působností Ostrov. Hlavním cílem bude se-
známení s naplánovanými aktivitami k rozvoji 
a spolupráci škol.

Všichni ti, kteří se vzděláváním dětí do 15 let 
zabývají, nebo jim tato oblast není lhostejná, 
se i nadále mohou podílet na vzniku Místního 
akčního plánu formou zapojení do pracov-
ních skupin. Do projektu se může zapojit prak-
ticky každý. Pro bližší informace kontaktuje 
manažerku projektu Ing. Zuzanu Žitnou (tel: 
774 724 456, zitna@mas-krusnehory.cz) nebo 
Alenu Semotamovou (tel: 730 145 684, semo-
tamova@mas-krusnehory.cz). Více o projektu 
MAP se dozvíte na našich stránkách http://
www.mas-krusnehory.cz/map/. V rámci pro-
jektu funguje i školský portál na adrese www.
huradolavic.cz. Všichni aktéři vzdělávání mo-
hou posílat články, které se na tomto portálu 
mohou zveřejnit.

Ostrovští policisté si počíhali na vykradače šaten sportovců 
i na dvojici lupičů

Mgr. Martin Filip, vedoucí ostrovského OO PČR

Letošní leden se stal noční můrou pro spor-
tovce, kteří si chodí protáhnout těla do tě-
locvičen ostrovských základních škol. 
Z šatny u jedné z nich zmizely během spor-
tování značkové zimní boty. Další den přišli 
jiní sportovci o peněženky, doklady a různé 
osobní věci, které měli odložené v šatnách 
u tělocvičny další základní školy. Ztratilo se 
také oblečení a batoh. Vzhledem k podob-
ným rysům u všech případů se hlídka Poli-
cie České republiky zaměřila v  podvečer-
ním čase na tělocvičny základních škol 
a byla úspěšná. Pachatel opakovaných krá-
deží na sebe nenechal dlouho čekat a byl 
dopaden při činu. Svým jednáním, ke kte-
rému se na policejní služebně doznal, stihl 
čtyřicetiletý zloděj způsobit škodu mini-

málně devět tisíc korun. Jelikož byl v minu-
losti za krádeže již trestán, nyní si může jít 
sednout do vězení až na tři roky.

I  druhým lednovým úspěšným dopa-
dením, tentokrát se jedná dokonce o dva 
pachatele opakovaných krádeží, se mo-
hou ostrovští policisté nyní chlubit.  Dva 
muži vnikli minimálně osmkrát do budov, 
aut, provozoven, garáží a sklepů. Odcizili 
například kolo, při páčení poničili bezpeč-

nostní dveře, ukradli oblečení, klíče od mo-
tocyklu a z kadeřnického salonu v Ostrově 
si odnesli vybavení. Tito pachatelé udeřili 
také na konci ledna v Hroznětíně, kde roz-
bitým okýnkem ukradli ze zaparkovaného 
vozidla cestovní tašku s oblečením. Poté 
z  ostrovského domu vytrhali a  ukradli 
schodišťové vypínače. Jeden z  mužů na-
konec kolem čtvrté hodiny ranní vnikl 
vypáčenými dveřmi do rodinného domu 
opět v Hroznětíně, kde byl ale vyrušen ma-
jitelem. Hlídka policistů společně s policej-
ním psem a za pomoci hlídky MP Ostrov 
prchajícího muže i jeho komplice následně 
dopadla ve Kfelích. Oba muži se napá-
chali škody za 80 tisíc korun. Jelikož nejsou 
v trestné činnosti žádnými nováčky, skon-
čili na vazbě a mohou očekávat až tříleté 
tresty odnětí svobody.

Fotografie ze setkání PS – Prevence školního neúspěchu
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Zápis do 1. tříd – změna pro školní rok 2017/2018
Jitka Kořánová, referentka školství, 

Městský úřad Ostrov

V souladu se zákonem č. 178/2016 Sb., kte-
rým se mění zákon č. 561/2004 Sb., dochází 
v letošním roce ke změně při zápisu dětí do 
prvních tříd. Zápisy se letos uskuteční 
v níže uvedených termínech.

K zápisu se dostaví děti, které v době od 
1. září 2016 do 31. srpna 2017 dosáhnou šes-
tého roku věku. (Připomínáme, že zápis se 
týká nejen dětí narozených od 1. září 2010 
do 31. srpna 2011, ale i dětí, které měly od-
klad).

Rodiče si nezapomenou vzít s sebou:
• občanský průkaz nebo cestovní pas
• rodný list dítěte a jeho průkaz zdravotní 

pojišťovny
• potvrzení o trvalém pobytu dítěte, pokud 

se liší od trvalého pobytu zákonného zá-
stupce

• cizinci přinesou cestovní pas a  doklad 
o pobytu dítěte na území ČR

• případně rozhodnutí soudu, kterému 
z rodičů bylo dítě svěřeno do péče

Zápisy proběhnou ve všech základních ško-
lách v Ostrově:
Základní škola Ostrov, Masarykova 1289, 
příspěvková organizace (tel. 353 800 411)
pondělí 3. dubna 2017, 14:00 – 17:00 hod.
úterý 4. dubna 2017, 14:00 – 16:00 hod.

Základní škola Ostrov, Májová 997, pří-
spěvková organizace (tel. 351 124 821)
pondělí 3. dubna 2017, 14:00 – 16:00 hod.
úterý 4. dubna 2017, 15:00 – 17:00 hod.

Základní škola a Mateřská škola Ostrov, 
Myslbekova 996, příspěvková organizace
(tel. 777 661 337)
pondělí 3. dubna 2017, 14:00 – 17:00 hod.
úterý 4. dubna 2017, 14:00 – 17:00 hod.

Upozorňujeme rodiče, že zápisem 
dítěte na konkrétní škole je zahájeno 
správní řízení  – v  řádném termínu je 
možné zapsat dítě pouze na jednu zá-
kladní školu!

Přednostně budou do školy přijaty 
děti ze spádového obvodu příslušné 
školy.

V případě nenaplnění kapacity budou 
do školy přijímány i děti z jiných obvodů 
Ostrova, z  obcí Krásný Les, Stráž nad 
Ohří, Velichov a okolních obcí, které ne-
provozují vlastní školu.

Další informace k  zápisu do první 
třídy najdete na internetových adresách 
jednotlivých škol: www.1zsostrov.cz, 
www.3zsostrov.cz, www.zsjvm.cz

Obecně závazná vyhláška města Ostrov 
č. 5/2007 stanovila školské obvody základ-
ních škol takto:

a) Základní škola Ostrov, Masarykova 
1289, příspěvková organizace

Ulice: Bezručova, Dlouhá, Družební, 
Dukelských Hrdinů, Halasova, Hroz-
nětínská, Husova, Jáchymovská (mimo 
čp. 1377), Jiráskova, Jungmannova, Kar-
lovarská, Klášterní, Klínovecká, Krušno-
horská (od křižovatky s ul. Jáchymovskou 
ke křižovatce s ul. Klínoveckou), Krátká, 
Lidická (od křižovatky s ul. Družební ke 

křižovatce s  ul. Klínoveckou), Lipová, 
Máchova, Malé náměstí, Masarykova 
(od křižovatky s ul. Hlavní ke křižovatce 
s  ul. Krušnohorskou), Moříčovská, Na 
Máchadle, Radniční, Seifertova, Sme-
tanova, Staré náměstí, Staroměstská, 
Sukova, Šafaříkova, Školní, Šlikova, Za-
hradní, Žižkova

Části: Hluboký, Květnová, Moříčov

b) Základní škola Ostrov, Májová 997, 
příspěvková organizace

Ulice: Borecká, Habrová, Horská, Já-
chymovská (pouze čp. 1377), Jedlová, Kollá-
rova, Lesní, Luční, Májová, Masarykova (od 
křižovatky s ul. Severní ke křižovatce s ul. 
Hlavní) Palackého, Pod Křížkem, Severní, 
Smrková, Štúrova, Topolová, U Koupaliště, 
U Nemocnice

Části: Dolní Žďár, Horní Žďár, Kfely, Vy-
kmanov, Maroltov

c) Základní škola a Mateřská škola Ostrov, 
Myslbekova 996, příspěvková organizace

Ulice: Alšova, Brigádnická, Čapkova, 
Dvořákova, Hlavní, Hornická, Klicperova, 
Komenského, Krušnohorská (od křižo-
vatky s Klínoveckou ul. do konce smě-
rem na východ), Lidická (od křižovatky 
s ul. Klínoveckou do konce směrem na 
východ), Mánesova, Mírové nám., My-
slbekova, Nádražní, Nad Nádražím, Na 
Kopci, Na Příkopě, Nejedlého, Nerudova, 
Odborů, S.K.Neumanna, Sládkova, Stu-
dentská, Tržiště, Tylova, Vančurova a dle 
ustanovení obecně závazné vyhlášky č. 
3/2012 obce Krásný Les, Stráž nad Ohří 
a Velichov

Městský útulek Bety Ostrov v roce 2016
Marek Šinkovič, Ostrovský Macík, z. s.

Předem nám dovolte, jako každý rok, podě-
kovat za Vaší dosavadní přízeň, podporu 
a pomoc v minulých letech.

V roce 2016 bylo do útulku přijato 121 
psů, domov našlo 132 a v rámci kastračního 
programu bylo vykastrováno 34 psů.

Útulek Bety má ve správě Ostrovský 
Macík, z. s. od roku 2012 a  od té doby 
se toho hodně změnilo. Útulek za ty 
roky prošel celkovou rekonstrukcí psích 
kotců, která byla dokončena v minulém 
roce. Nové zděné příčky, odtokové ka-
nálky, protiskluzová dlažba, pletivo mezi 
kotci a nové zateplené boudy tak mohou 
alespoň trochu pejskům zlepšit pobyt 
v útulku. Dále byly realizovány služby pro 
občany Ostrova a okolí nad rámec útulku, 

které byly v loňském roce hojně využívány. 
Jedná se o hotel pro psy, příjem psa do 
útulku pro ty, kteří se z vážných důvodů 
už dále nemohou o psa starat, zřízení ka-
filerního boxu, kam mohou občané města 
donést uhynulá zvířata a který je určen 
i pro Městskou policii Ostrov. Tyto služby 
jsou pro občany zpoplatněné a výtěžek je 
města Ostrova.
Městský útulek Bety Ostrov
Provozovatel: Ostrovský Macík, z. s., 
Moříčovská 1371, Ostrov 363 01
OTEVÍRACÍ DOBA
PO – PÁ: 12:00 – 17:00
SO – 9:00 – 13:00
NEDĚLE, SVÁTKY: ZAVŘENO
Telefon v pracovní době: 601 087 018
www.utulekbety.cz
Č.ú. 249465938/0300

Prezidenta můžete 
pozdravit 1. března 
na Mírovém náměstí

Zdeňka Newiaková, tisková mluvčí, 
Městský úřad Ostrov

V rámci své třídenní návštěvy Karlovar-
ského kraje zavítá prezident České re-
publiky Miloš Zeman také do Ostrova. 
Doprovodí jej také hejtmanka Karlovar-
ského kraje Jana Vildumetzová. Prezi-
dent republiky Miloš Zeman navštíví 
naše město odpoledne ve středu 
1. března. Na Mírovém náměstí jej přivítá 
starosta Pavel Čekan a další představitelé 
města. Od 16 hodin je naplánováno se-
tkání s občany a beseda.
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Zájem o ostrovskou porodnici roste
„rodinné prostředí a profesionální péče, to je náš cíl“ 
říká gynekolog z Nemocnice Ostrov

Markéta Singerová, tisková mluvčí 
Nemocnice Ostrov

Ostrovská porodnice patří mezi nejlepší pra-
coviště v kraji. Díky profesionálnímu týmu, 
kvalitní a komplexní péči a neustálému zlepšo-
vání vztahu s nastávajícími i novopečenými 
matkami a jejich dětmi se řadí mezi špičku 
v České republice. Potvrdil to výsledek v ne-
dávné anketě vyhlášené časopisem Týden, kde 
oddělení suverénně obsadilo první příčku. Jak 
se porodnici dařilo v loňském roce a co no-
vého porodnice připravuje pro nastávající ma-
minky? Zeptali jsme se gynekologa MUDr. Ra-
dima Hanouska…
Kolik se za loňský rok v ostrovské porodnici 
narodilo dětí?
Za loňský rok 2016 se v naší porodnici naro-
dilo 510 dětí, což je nárůst oproti roku 2015, 
kdy u nás v porodnici přišlo na svět 478 mi-
minek. Jsme za to velmi rádi. Celorepublikově 
totiž počet porodů stagnuje. Kromě rodiček 
z karlovarského okresu jsme zaznamenali ná-
růst rodiček z Ústeckého kraje. A co nás neo-
byčejně těší, i když cestou minou tři jiné porod-
nice, vyhledávají nás více i budoucí maminky 
z Chebska a Ašska. Nejúspěšnějším měsícem 
byl tradičně červenec.
Jaký je v současné době průměrný věk ma-
minek? A co návrat k přirozenému porodu?
Průměrný věk rodiček se již před několika lety 
ustálil, stejně tak nesledujeme žádný výrazný 
trend například v nárůstu porodní hmotnosti 
miminek. Přibývá nám ale maminek, které si 
chtějí užít přirozený porod svého např. třetího 
dítěte, bez zbytečných medicínských zásahů, 
často se sofistikovaným porodním plánem, 
který se snažíme plně respektovat. Dlouho-
době se snažíme držet nízkou frekvenci cí-
sařského řezu respektováním přirozeného 

porodu, loni to bylo krásných 12 %, přičemž 
toto číslo nás řadí ke špičce v ČR. Stále pri-
márně spontánně rodíme miminka z polohy 
koncem pánevním, tj. „zadečkem napřed“, 
udáváme tak trend k návratu k přirozenému 
porodu i této méně obvyklé polohy. K tomu 
se váže i jedna zajímavost. Z jednoho domu 
v Jiráskově ulici v Nejdku k nám přišly během 
jednoho měsíce porodit tři maminky s mimin-
kem v poloze koncem pánevním, všechny to 
zvládly excelentně.
Zajímavé také je, že během čtyř let, co tu pracuji, 
se podařilo snížit frekvenci episiotomie (tedy 
porodního nástřihu hráze) z 50 % na 20 %.
Jak je to s doprovodem k porodu?
V 80 % porodů je u nás rodička doprovázena 
buď tatínkem nebo jiným rodinným příslušní-
kem, kamarádkou či dulou, a to pochopitelně 
zcela bezplatně.
Které novinky loňského roku považujete za 
nejzásadnější?
Největší novinkou roku 2016 bylo otevření 
rodinného pokoje, který má vlastní sociální 
zařízení, je vybaven manželskou postelí a po-
třebným nábytkem, přebalovacím pultem 
pro novorozence, lednicí, mikrovlnou trou-
bou, varnou konvicí a nádobím. Nechybí ani 
televize a Wi-Fi připojení. Partner či doprovod 
rodičky jej může využívat dle vlastních potřeb 
bez jakýchkoliv omezení příchodu či odchodu. 
Výjimkou není ani situace, kdy si rodička při-
vede na rodinný pokoj své dříve narozené dítě, 
aby s ním trávila dobu, kdy zůstává v nemoc-
nici. Tato služba, navíc v takovém rozsahu, není 
v ČR běžně poskytována.
Jaké jsou plány do budoucna? Na co se bu-
doucí rodičky mohou těšit?
Snažíme se s  rodičkami lépe komunikovat, 
třeba i  prostřednictvím sociálních sítí, kde 
jsou obsaženy jak praktické informace o prů-

běhu porodu, předporodních kurzech a vy-
bavení oddělení šestinedělí (nadstandardní 
a rodinný pokoj), tak slouží i k bezprostřední 
a intenzivní online komunikaci s pacientkami. 
Prezentujeme zde i náš pohled na současné 
porodnické kauzy, zajímavosti a tipy. Rodičky 
zde i sdělují své poznatky z porodu a hodnotí 
naší práci. V současné době má stránka téměř 
800 sledujících s každotýdenním nárůstem.
Pořádáme předporodní kurzy a celou řadu 
akcí pro veřejnost, na kterých se snažíme ne-
jen porodnici představit a budoucím mamin-
kám tak poskytnout maximum informací, 
například v rámci Západočeských dnů zdraví 
NEMOS. Naším hlavním cílem je vytvořit v os-
trovské porodnici prostředí domácího typu, 
kde se budou rodičky, ale i novopečené ma-
minky a jejich ratolesti cítit jako doma. Vždyť 
v porodnici se odehrává nejkrásnější moment 
v životě rodičů. Sám jsem si to zažil. V ostrov-
ské porodnici přišla na svět i moje dvojčata. 
Jsem rád, že právě v naší ostrovské porodnici.
V poslední době se často mezi veřejností 
mluví o uzavření dětského oddělení. Má to 
nějaký zásadní vliv na provoz vašeho oddě-
lení? Někteří hovoří dokonce i o uzavření 
porodnice?
Uzavírka dětského oddělení jistě není pří-
jemná věc, nicméně nemá žádný vliv na 
provoz gynekologicko-porodnického oddě-
lení. Porodnice se tak vůbec nedotýká, plně 
v provozu zůstává i novorozenecké oddělení. 
Rodičky k porodům jsou přijímány bez ome-
zení a péče o novorozence je zajištěna slouží-
cím pediatrem, který je tedy plně soustředěn 
pouze a jen na péči o čerstvá miminka. Roz-
hodně se nechystáme porodnici zavírat, nebo 
omezovat jakýmkoliv způsobem její provoz. 
Jistě budu mluvit za celý tým oddělení, když 
řeknu, že nás naše práce těší a hřeje nás obrov-
ský zájem nastávajících rodičů.

 

INZERCE

MUDr. Radim Hanousek je absolvent 1. LF UK 
v Praze a hrdý otec kupy dětí. V porodnicky 
vyhlášeném Ostrově našel v roce 2013 fungující, 
stabilní tým lékařů, sester a porodních asistentek 
s jasně danou koncepcí péče o rodičky a vynikající 
gynekologickou operativou, protože anonymní 
práce na klinice není nic něj. Mezi své záliby řadí 
rugby, sushi, horské kolo a další.



7www.ostrov.cz | www.dk-ostrov.cz

PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

SPŠ OSTROV: S Edisonem cestuji, ale z domu paty nevystrčím
Mgr. Lenka Bardová, pedagožka SPŠ

Oldřich Drahý, třída AT4

Ve dnech 29. ledna až 3. února 2017 se stu-
denti SPŠ Ostrov již potřetí stali hostiteli 
stážistů mezinárodního projektu EDISON 
zaštiťovaného studentskou neziskovou or-
ganizací AIESEC a MŠMT ČR. Skupina stu-
dentů ve věku 19 až 27 let z šesti zemí světa 
(Alžír, Čína, Egypt, Indonésie, Kyrgyzstán a Ma-
lajsie) zavítala do České republiky na šest 
týdnů, aby poznala život, kulturu, hospodář-
ství i politiku naší země. Jejich úkolem je také 
přiblížit uvedená témata o svých zemích žá-
kům hostitelských škol, ty střídají po uplynutí 
jednoho týdne. Prezentace a veškerá komuni-
kace mezi studenty probíhá v anglickém ja-
zyce. Zahraniční hosté jsou ubytování v rodi-
nách studentů a  pedagogů. Dopoledne se 
účastní výuky cizích jazyků a odpoledne je pro 
ně připraven společný program. Tento projekt 
je obdobnou formou realizován i v Maďarsku, 
Polsku či Rakousku.

Jmenuji se Oldřich Drahý, jsem studen-
tem 4. ročníku oboru Autotronik na SPŠ 
Ostrov a letos jsem měl tu možnost starat 
se po dobu pěti dnů o úžasného človíčka 
z Malajsie jménem Kishore Nair. Dvacetiletý 
student z Kuala Lumpuru si mě získal hned, jak 
jsem zhlédl jeho seznamovací video a přečetl 
si pár základních osobních informací v medai-
lonku.

Kishora jsem do Ostrova přivezl z Karlo-
vých Varů v neděli v podvečer, tam dorazil 
z Plzně s pěticí dalších stážistů. Samotného 
mě překvapilo, jak rychle jsme překonali po-
čáteční ostych. Než jsme ulehli, už jsme věděli, 
co máme společného, a že ani naše rozdílnosti 
nejsou tak velké, jak by se mohlo zdát. Kishore 
mě upozornil, že je hinduista, a proto nemůže 
pozřít hovězí maso, ale jinak ochutná vše, co 
konzumujeme my.

V pondělí jsem Kishora odvedl do školy 
a předal do péče Mgr. Ivy Fastové, garanta 
projektu na naší škole. Musel jsem totiž ply-
nule pokračovat na praktickou výuku do 
Karlových Varů, kde jsem byl stejně duchem 
nepřítomný. Těšil jsem se na seznámení s dal-
šími stážisty a na jejich první dojmy ze školy 
i Ostrova, který si s patřičným výkladem pro-
hlédli dříve, než dorazili do cukrárny na Starém 
náměstí, kde jsem se k nim odpoledne připo-
jil. A světe div se, on se jim Ostrov líbil víc než 
Plzeň – malebné a upravené městečko říkali, 
pokud jsem dobře rozuměl. A čokoládu prý 
máme také vynikající.

V úterý se mi už konečně podařilo zhléd-
nout a vyslechnout prezentace dvou úchvat-
ných slečen  – Egypťanky Mayaar a  Indo-
nésanky Amelie. Tak nevím, myslím, že většinu 
osazenstva zajímala spíš krása devatenáctile-
tých slečen než plynulost jejich angličtiny, 
přesto nebo snad kvůli tomu snaha o plynulou 
komunikaci nevázla. Tomu se říká motivace. 

Odpoledne jsme trávili v Karlových Varech. 
Klasika: exkurze do Becherovky, kolonáda, ku-
lečník. Asi tomu nebudete věřit, ale u Kishora 
jsem ten den zabodoval večeří – obyčejným 
vepřovým řízkem, že prý doma něco podob-
ného také připravují, ale tak dobře jako moje 
řízky to prý nechutná.

Na středu jsme si naplánovali návštěvu 
čajovny, což se hodilo, protože se nám po-
vedlo pěkně vymrznout. O to zajímavější 
byly dopolední besedy – tentokrát se stu-
dentkou Wang z Číny a sociální pracovnicí 
Nurai z Kyrgyzstánu. O Kyrgyzstánu jsme 
prakticky nic nevěděli, snad jen to, že je to 
jedna ze zemí bývalého Sovětského svazu, 
ale jinak? Díky Nurai jsem dnes již o poznání 
informovanější  – hory, jezera, jurty, koně, 
pastevci, řídké osídlení. Až budu chtít utéci 
od lidí, rozhodně se tam vydám, ale zatím je 
mému srdci bližší Malajsie, hned bych se tam 
odjel, ale maturita za dveřmi…

Čtvrtek se nesl ve znamení dvou hlavních 
událostí tzv. „Global Village“, kdy se všichni stá-
žisté v atriu školy snažili prezentovat to nejza-
jímavější ze svých zemí. Pro představu: Alžířan 
Sebti bodoval s datlovým sirupem, Mayaariny 
šaty univerzální velikosti s našitými penízky si 
zkoušela půlka školy, Nurai si všechny získala 
národní hrou s obratly zvířat, něco jako naše 
kuželky, ale v menším provedení, svou hra-
vostí ostatní strhl i Kishore. Odpoledne bylo 
pro změnu plné sportu. Jelikož kromě Nurai 
nikdo z našich hostů ze své domoviny sníh 
neznal, nechali jsme je před školou projet pár 
koleček na běžkách, a musím říci, poprali se 
s úzkými prkýnky statečně, děvčata vypadala, 
že je to snad i baví. Pak stolní tenis a bowling.

Pátek – loučení, ale předtím jsme si ještě 
trochu zařádili na Snowtubingu na Božím 
Daru, pak sebrat kufry a  hurá na bus do 
Prahy, odtud naši hosté pokračovali dál do 
Vídně. V neděli se vraceli do Plzně, kde na 
ně čekali další středoškoláci. Všechny nás 
potěšila chvála, kterou stážisté pěli nejen na 
školu, ale celkově na pobyt a zážitky, které 
jsme jim zprostředkovali. Někteří stážisté se 
ještě v Evropě zdrží i po ukončení projektu. 
V Čechách se těší na Prahu a další turistické 
trháky. Tak ať se jim líbí. Snad zůstaneme 
v kontaktu i nadále.

Pro mě zkušenost neocenitelná, po pár 
dnech nebyl problém se v  angličtině bavit 
o čemkoliv, asi ne 100% gramaticky správně, 
ale na všem jsme se domluvili a mockrát se 
i pořádně zasmáli. Krom toho jsem se začal i já 
sám zajímat o možnosti stáží v zahraničí a vím, 
že nejsem jediný. Díky vyprávění stážistů jsme 
procestovali i kus světa a získali jsme nejen in-
formace, ale i motivaci ke splnění vlastních snů 
a přání.

INZERCE
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ZUŠ OSTROV: Nová bába na Výběru z hroznů?
Mgr. Hana Vaculíková, ZUŠ Ostrov

Výtvarný obor ostrovské ZUŠ se tentokrát 
svou soubornou výstavou „Výběr z hroznů“ se 
ctí představil v Karlových Varech. Od 11. do 
31. ledna 2017 vystavovala převážná část žáků 
ateliérů Gabriely Krbcové, Lukáše Lercha 
a Hany Vaculíkové v galerii Duhová paleta, což 
je domovská galerie ZŠ a ZUŠ Šmeralova Kar-
lovy Vary. Ke spolupráci a prezentaci výtvarné 
práce přizvala své ostrovské kolegy paní Hana 
Langley, která rovněž spoluzahajovala výstavu. 
Velmi spontánní a živelné slavnostní vernisáže 
se zúčastnili hosté, vystavující děti a jejich ro-
diče i další výtvarní pedagogové. Do zcela mi-
mořádného stavu čisté radosti plného hu-
moru přivedlo aktivně zapojené diváky vyni-
kající hudebně-divadelní vystoupení kapely 
Nová bába, již tvoří dvojice dalších ostrov-
ských učitelů Petra Tyra a Ondřeje Šulce. Ten 
dokonce během skvělé hry na kytaru a svého 

zpěvu zcela samozřejmě, s  lehkostí a za po-
moci barevných světelných efektů zvládl před 
zraky ostatních uvařit meltu a nabídnout ji pří-
tomným. Celou výtvarně kvalitní výstavou 
provázela návštěvníky křížovka s  otázkami 
úzce se vztahujícími k výstavě a výtvarnému 
umění. Její tajenkou pak byl citát Jana Wericha 
o tom, že „čas má plné kapsy překvapení“.

ZUŠ OSTROV
BŘEZNOVÝ KALENDÁŘ AKCÍ

7. března
Okresní kolo v přednesu 0.,1. a 2. kategorie 
8.30 – 14.00 Dům dětí a mládeže Ostrov

8. března
Okresní kolo v přednesu 3.,4. kategorie 
8.30 – 14.00 Dům dětí a mládeže Ostrov
(v obou dnech soutěží žáci literárně 
dramatického oboru)

17. března
„Trocha poezie nikoho nezabije“ – přednes 
poezie a prózy členů souboru NA 
POSLEDNÍ CHVÍLI, MINIDIVadélko, 17.00

21. března
Interní koncert, sál ZUŠ, 17.00 hod.

MIMO OSTROV
16. března
Krajské kolo soutěže Základních 
uměleckých škol – Hra na klavír – 
ZUŠ Sokolov

22. března
Krajské kolo soutěže Základních 
uměleckých škol – Hra na smyčcové 
nástroje – ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary

23. března
Krajské kolo soutěže Základních 
uměleckých škol – Hra na kytaru – 
ZUŠ Kraslice

24. – 26. března
Poezie na rynku Klatovy – oblastní kolo 
soutěže Wolkrova Prostějova – soubor 
NA POSLEDNÍ CHVÍLI

25. března
Krajské kolo soutěže Základních 
uměleckých škol – Dechové orchestry – 
ZUŠ F. Chopina Mariánské lázně

25. března
Krajské kolo soutěže Základních 
uměleckých škol – Jazzové a taneční 
orchestry – ZUŠ F. Chopina Mariánské 
lázně

GYMNÁZIUM OSTROV: Maturitní ples

Mgr. Jiří Fresser, zástupce ředitele, 
Gymnázium Ostrov

Maturitní ples letošních tříd oktávy A, 
oktávy B a  4. A  se uskutečnil v  pátek 
27.  ledna v  Grandhotelu Pupp v  Karlo-
vých Varech. Kromě maturantů, jejich 
rodinných příslušníků, bývalých stu-
dentů a  současných pedagogů školy, 
jsme na plese mohli přivítat hejtmanku 
Karlovarského kraje Janu Vildumetzo-
vou a člena Rady kraje Jana Bureše a také 
zástupce města Ostrov, místostarostu Li-
bora Bílka a radní Pavlínu Liškovou, kteří 
zde vystupovali zároveň jako rodiče sou-
časných maturantů.

Stejně jako plesy minulé, se i ten letošní 
mimořádně vydařil. Nejen tradiční před-
tančení maturantů, ale především jejich 
půlnoční překvapení vzbudila zasloužené 
ovace do posledního místa zaplněného 
velkého sálu Grandhotelu Pupp. Třídní 
profesorky Kateřina Ledvinová, Radka Ku-
bíková a Věra Hechtová mohou být na své 
studenty právem pyšné. Velký dík náleží 
profesorce Marcele Sachlové, která, stejně 
jako v minulých letech, nesla na svých bed-
rech veškeré organizační záležitosti plesu.

Studentům všech tříd maturitního roč-
níku držíme palce u maturitní zkoušky a vě-
říme, že se jim povedou nejméně tak skvěle, 
jako jejich ples.
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Základní škola Ostrov, Masarykova
Ing. Karel Daníček, učitel tělesné výchovy

Nedílnou součástí aktivit žáků ZŠ Ostrov, Ma-
sarykova jsou školní sportovní soutěže. V zim-
ním období se soutěže přemístily do hal a žáci 
se v rámci kraje utkávali ve florbalu, sálové ko-
pané a basketbalu. Ve florbalu soutěžili chlapci 
i děvčata ve všech kategoriích od druhé třídy 
po devátou třídu. Nejdále to dotáhli ml. žáci (6. 
a 7. ročník), kteří ve složení – Jakub Sára, Pepa 
Helecz, Sebastián Horník, Matyáš Reinl, Ma-
tyáš Bauer, Jan Paluska, Tomáš Studnička, Ště-
pán Novotný, Jakub Vlach a Jan Vondrák vybo-
jovali krajské finále. Postupně obsadili 1. místo 
v okresním kole, 2. místo v okresním finále 
a v závěrečném krajském kole porazili žáky 
z Chodova 2:1, ze Skalné 3:1, v semifinále ZŠ 
Sokolov 4:2. Ve finále pak nestačili na žáky ZŠ 

Konečná, podlehli 2:4, ale po zásluze obsadili 
skvělé 2. místo v karlovarském kraji. Dalšího 
výborného úspěchu dosáhli st. žáci (8. a 9. roč-
ník) v sálové kopané. Chlapci ve složení: Jan 
Sýkora, Petr Červenka, Lukáš Chomát, Ondřej 
Brichcín, Dominik Motejl, Tomáš Navrátil 
a Lukáš Slavík, postupně postupovali z okres-
ního kola a okresního finále do kraje. Pro ně-
koho možná překvapení, ale dokázali vyhrát 
i v krajském finále a obsadili tak 1. místo v Kar-
lovarském kraji. Všem žákům, kteří úspěšně 
školu reprezentovali, děkujeme a gratulujeme. 
Měsíce únor a březen budou zasvěceny bas-
ketbalu a  Odznaku Všestrannosti Olympij-
ských Vítězů. V souladu se ŠVP se v měsíci 
lednu účastnili žáci 7. ročníků lyžařského 
a snowboardového výcviku na Božím Daru. 
Děti byly ubytováni již tradičně na chatě 

Apartmány Engadin, kde je 
vždy velmi příjemný pobyt 
včetně využití místního 
wellnessu. Výcvik probíhal 
v  lyžařských areálech 
v okolí Božího Daru. Vzhle-
dem k  výborným sněho-
vým podmínkám, ohla-
sům žáků a skutečnosti, že 
se výcvik obešel bez nej-
menšího zranění, je možné 
hodnotit, že výcvik splnil 
své cíle na výbornou.

Okénko z MŠ Masarykova Ostrov
Lenka Dienesová, učitelka MŠ Masarykova

V zimních měsících jsme si s dětmi nejen 
užívali sněhových radovánek, ale mysleli 
jsme i na zvířátka, kterým je v zimě třeba 
pomáhat. Naši nejmenší vyrobili po-
choutky pro ptáčky, které pak zavěsili na 
školní zahradě. „Mlska“ přináší radost nejen 
ptáčkům, ale i dětem, kterým pohled na kr-
mící se zvířátka vždy vykouzlí úsměv na 
tváři a zároveň pomáhá vytvářet elemen-
tární vztah k přírodě.

Zájmové, nadstandartní aktivity nejen 
pro nadané děti (šikovné prstíky, flétnička, 

notička, logopedická chvilka a pastelka), se 
těší v naší mateřské škole velkému zájmu 
a oblibě nejen u dětí, ale i u rodičů. Proto 
jsme velmi rádi, že k nim od 23. února při-
byla i hravá němčina, pod vedením paní 
učitelky L. Märzové.

Blíží se období zápisů do mateřských 
škol na nový školní rok. Pokud se rozho-
dujete, jakou mateřskou školu si pro vaše 
děti vybrat, rádi bychom vás touto cestou 
pozvali na den otevřených dveří, který se 
bude v naší mateřské škole konat ve čtvrtek, 
23. března 2017, mezi 7,00 – 15,00 hodinou. 
Přijďte se podívat, jste srdečně zváni.

MŠ HALASOVA
Od řemesla k umění

Petra Mrhálková, učitelka, MŠ Halasova

Osobnost V. Boudníka (světoznámého čes-
kého grafika) a nedávná návštěva mistra ko-
váře v MŠ Halasova nás inspirovala k zají-
mavé výtvarné akci. Pomocí dílenského ná-
řadí a materiálu, např. kladiva, kleští, šroubů 
a matek, různých raznic atd., děti vytvářely 
abstraktní obrazy v podobě stop v kusu hli-
níkového plechu. Je k tomu potřeba oprav-
dová síla a zručnost! Tato výtvarná technika 
byla vymyšlena právě Boudníkem v minu-
lém století a nazval jí „aktivní grafikou“. Z po-
čátku se některé děti trochu ostýchaly nebo 
bály, ale nakonec zvítězila zvědavost a pus-
tily se do díla. Nehledě na to, že šance dělat 
pořádný rámus a bouchat vehementně do 
něčeho kladivem s dovolením a podporou 
dospělého se jen tak nenaskytne. Překvape-
ním byla děvčata, která se práce chopila 
s velkým zaujetím.

Výsledný reliéf se stal tiskovou matricí pro 
následný otisk do papíru. Většina dětí se tak 
setkala poprvé s novou výtvarnou technikou 
a měly možnost pracovat s tiskařským lisem. 
Na matrici se nanesla speciální tiskařská barva 
a pomocí lisu vznikl jedinečný a neopakova-
telný grafický list. Pravé kouzlo bylo právě to 
čekání a sledování, jak otisk bude vypadat. Vý-
tvarný nápad nebyl jen podnětnou činností 
pro děti. I pro nás učitelky bylo zajímavé po-
zorovat děti, které náročnou manuální náma-
hou citlivě dokáží pracovat s plochou a reali-
zují svůj výtvarný záměr.

Po ukončení a zpracování všech děl jsme 
uspořádali výstavu, kterou mohou zhléd-
nout rodiče a další návštěvníci naší mateř-
ské školy.
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KABEL OSTROV
Ing. Libuše Benešová, jednatelka, 

Kabel Ostrov

Plán vysílání v březnu 2017
Slovenská televize Markíza ukončuje na 
celém území České republiky vysílání 
svých programů Markíza a  Doma. Z  to-
hoto důvodu jsme do základní progra-
mové nabídky zařadili televizní stanici 
Markíza International, která je svým obsa-
hem koncipována podobně jako původní 
TV Markíza. Přinese tak všechny pořady 
vlastní tvorby včetně oblíbených seriálů, 
které patří mezi klíčové formáty tohoto 
kanálu. Tento program nabízíme našim 
divákům v HD rozlišení.

2. března | 18:00 hod.
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis + Policejní 

zpravodajství
 · Pořad: Kulturní měšec
 · Pořad: Archiv KT

9. března | 18:00 hod.
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis
 · Pořad: S-MIX

16. března | 18:00 hod.
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis + Policejní 

zpravodajství
 · Pořad: Škola hrou
 · Pořad: Rozcestník

23. března | 18:00 hod.
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis
 · Pořad: Autoperiskop

30. března | 18:00 hod.
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis + Policejní 

zpravodajství
 · Pořad: T.T.T.- Proměny

Změna pořadů vyhrazena! Jakékoli 
návrhy, připomínky nebo dotazy mů-
žete telefonovat či zaslat textovou zprá-
vou na tel.: 777 572 089 nebo napsat na: 
marketing@tv-ostrov.cz.
Premiéra vysílání: čtvrtek 18.00 hodin 
(v případě Zastupitelstva středa od 13.00 h).
Provozní doba kontaktního místa: 
po 8.00 – 17.00 hod., út 9.00 – 17.00 hod., 
st 8.00 –17.00 hod., čt 9.00 – 17.00 hod., 
pá 9.00 – 15.00 hodin.

Výstava „Toskánští Habsburkové a ostrovské 
panství v letech 1808 – 1918“ skončí v dubnu

Zuzana Železná, referentka propagace, 
Městský úřad Ostrov

Poslední komentovaná prohlídka výstavy 
„Toskánští Habsburkové a ostrovské panství 
1808 – 1918“ proběhne za účasti kurátorky 
výstavy Mgr. Miluše Kobesové v  sobotu 
1. dubna 2017 od 16:00 hodin na Staré rad-
nici v Ostrově.

Výstava „Toskánští Habsburkové a  os-
trovské panství 1808 – 1918“, kterou otevřel 
21. května 2016 arcivévoda Radbot Habsburg -

-Lothringen, představuje neznámé osudy to-
skánské větve habsbursko-lotrinského rodu, 
které jsou u nás v Čechách často velmi opomí-
jené. Přesto právě životní příběhy sekundoge-
nitury toskánských Habsburků jsou velmi za-
jímavé a mají úzký vztah k Čechám a i k městu 
Ostrov a jeho okolí.

Tato výstava vznikla díky spolupráci 
Města Ostrov s  Národním archivem, 

Národním muzeem Praha, Národním 
památkovým ústavem – Generální ře-
ditelství Praha, Národním památkovým 
ústavem  – územní památková správa 
Praha (Státní zámek Konopiště), Měst-
ským archivem Palma (Baleárské ostrovy 

– Mallorca) a Rakouským kulturním stře-
diskem v Madridu. Záštitu nad výstavou 

„Toskánští Habsburkové a ostrovské pan-
ství 1808–1918“ převzal ministr kultury 
České republiky Mgr. Daniel Herman 
a  bývalý hejtman Karlovarského kraje 
JUDr. Martin Havel.

Reportáž o výstavě, kterou natočila te-
levize ZAK, najdete na webu města www.
ostrov.cz

Vstupné: 50 Kč, 50% sleva pro děti do 15 
let, důchodce a ZTP. Součástí vstupného je 
i malá publikace o výstavě a historii toskán-
ských Habsburků.

Komentovaná prohlídka proběhne 
v rámci celonárodní akce Brány památek 
dokořán, kterou připravuje Sdružení histo-
rických sídel Čech, Moravy a Slezska – člen-
ská města se tímto připojují k Mezinárod-
nímu dni památek a sídel a po celý duben 
otevírají památky ve svých městech, pořá-
dají prohlídkové okruhy, výstavy, koncerty, 
přednášky atd.

Kalendář veřejných turistických akcí v březnu 2017
RNDr. František Wohlmuth, předseda KČT Slovan Karlovy Vary  

 4. března Památník Karla Čapka ve Strži u Dobříše
 11. března Procházka do Vojkovic nad Ohří
 18. března Tři Sekery – Jarní setkání turistů v Karlovarské oblasti
 25. března Okolím Konstantinových Lázní na Ovčí vrch a Krasíkov
 1. dubna Jarní setkání na Dianě v K. Varech – Memoriál Venduly Surové
Bližší informace (doba odjezdu, počet km, organizační propozice) budou k dispozici vždy 
od středy pro příslušný sobotní termín ve vitríně KČT na Mírovém náměstí v Ostrově (u au-
tobusové zastávky) nebo na adrese: www.kctkvary.cz

Výlet do Ostrova
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Městská knihovna Ostrov v březnu
Jana Múčková, knihovnice

ŽIVOT PSA
březen, Oranžerie Václava Havla
Výstava fotografií Erika Švece, který v loň-
ském roce vyhrál 2. kolo naší knihovnické 
fotosoutěže. Erik pochází ze Slovenska a fo-
cení je jeho vášeň. Jeho fotografie byly pu-
blikovány v mnoha časopisech např. Foto 
Video (CZ), Photo Life (CZ), Digi Foto (CZ), 
Československá fotografie (CZ), Digital 
Camera (UK) a Professional Image Maker 
(UK). Od makrofotografie přes portréty 
a momentky se dostal až k street fotografii. 
Zvířata byla vždy jeho nejoblíbenějším ob-
jektem. Fotografie si můžete prohlédnout 
během provozní doby knihovny.

RELAXAČNÍ MALOVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ
2. 3. , 15.30, učebna
Přijďte se odreagovat od každodenních 
povinností. Omalovánky nejsou jen pro 
děti, donutí vás vypnout a nepřemýšlet nad 
věcmi, které vás během dne stresují, přine-
sou vám příjemný pocit z tvoření, nemluvě 
o psychologickém vlivu barev. Máme pro 
vás spoustu omalovánek s různými motivy, 
relaxační hudbu, kávu i čaj. Pastelky či fixy si 
můžete přinést vlastní, nebo vám je půjčíme.

ČTVRTLETNÍK AMATÉRSKÝCH FILMŮ
6. 3. , 16.30, učebna
Amatérská filmová kronika Ostrova a okolí 
Stanislava Churého vám tentokrát nabídne: 
Miniatury (7. část); Po proudu potoka; My, 
Ostrováci; ukázku kyperského folkloru; fil-
movou povídku Rekord.

SEN ŠAMANSKÉ SKUTEČNOSTI
8.  3.  , 17.00, Oranžerie Václava Havla, 
vstupné: 60 Kč
Šamanské vystoupení Míry Mikeše a Ivany 
Pečimúthové. Přijďte se zaposlouchat do 
tónů slunečního a  šamanského bubnu, 
jemné kytary a poetických textů ze šaman-
ských cest.

LÉTO MEZI ČABAJKOU A UHERÁKEM
9.  3.  , 17.00, učebna, vstupné: 50 Kč 
(30 Kč v předprodeji, senioři ZDARMA)
Cestopisná přednáška, která vás zavede do 
jihovýchodního Maďarska. Seznámíte se 
s  málo navštěvovanou částí Velké nížiny 
v okolí městečka Tótkomlós. Dozvíte se, jak 
vznikla pusta a co je to csikós, gulyás, betyár, 
délibáb. Projdete se po historických cestách 

a národním parku Körös-Maros a nezapo-
meneme samozřejmě na termální lázně 
a dozvíte se, jak to chodí v typické jihoma-
ďarské pivnici.

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI A MOZKOVÝ 
JOGGING I.
15. 3. , 17.00, učebna, vstupné: ZDARMA
Přednáška o trénování paměti a mozkovém 
joggingu bude částečně věnována teorii, ale 
také praktickým radám a cvičením, které 
lze praktikovat v každodenním životě. Lek-
torka: Mgr. Andrea Vajnar (Certifikovaná 
trenérka paměti a mozkového joggingu)

JARNÍ NÁPADY
20. 3. , 15.30, učebna, kurzovné: 190 Kč
Přijďte si vlastnoručně vyrobit jarní deko-
race a přáníčka pomocí drátků, korálků, pa-
píru a také čajových sáčků.
Veškerý potřebný materiál je k  dispozici. 
Lektorka: Miloslava Čanigová

SETKÁNÍ S  VLASTIMILEM VONDRUŠ-
KOU ANEB OLDŘICH Z  CHLUMU  – 
ROMÁN A SKUTEČNOST
23.  3.  , učebna, vstupné: 80 Kč (50 Kč 
v předprodeji, senioři ZDARMA)
Setkání se spisovatelem a historikem Vlasti-
milem Vondruškou není klasickou besedou, 
není to ani přednáška, ale jak sám říká, jde 
o  talk-show, kde se pokouší zábavně vy-
právět o životě, své literární tvorbě a také 
o životě našich předků. A protože se Vlas-
timil Vondruška jako spisovatel dívá na his-
torické prameny jinýma očima, než školní 
učebnice, dozví se posluchači řadu překva-
pujících odhalení.

OM CHANTING
24.  3.  , 17.00, Oranžerie Václava Havla, 
vstupné: dobrovolné
Společný zpěv mantry OM pod vedením 
Dany Kolovratníkové.

MOC A SÍLA HYPNÓZY
30. 3.  , 17.00, Oranžerie Václava Havla, 
vstupné: 50 Kč (30Kč v předprodeji, se-
nioři ZDARMA)
Setkání s hypnotizérem a mentalistou Jaku-
bem Kroulíkem. Dozvíte se co je hypnóza 
a jestli může být nebezpečná. Něco málo se 
dozvíte také o osobnostech hypnózy v Če-
chách a ve světě a zažijete hypnózu v praxi, 
protože součástí programu jsou také prak-
tické ukázky sugesce a hypnózy.

Máte-li zájem o některou z našich akcí, re-
zervujte si vstupenku v dostatečném před-
stihu. V případě malého počtu rezervací, 

jsme nuceni akci zrušit. U vybraných akcí 
nabízíme možnost zakoupení levnějších 
vstupenek v předprodeji. Rezervace vstu-
penek je možné učinit on-line na našich 
webových stránkách, případně telefonicky, 
e-mailem nebo osobně.

Od 1. února 2017 je pro dětské čtenáře 
připravena jedna novinka – KNIHOMOL-
ENÍ. Jedná se o sbírání knihovnické měny – 
KNIHOMOLŮ. Čtenáři mohou knihomoly 
získat za vypůjčení knihy, splnění úkolu 
v Oddělení pro mládež, případně za správ-
nou odpověď v on-line testech, které budou 
zveřejňovány v pravidelných intervalech až 
do poloviny března. Za knihomoly si budou 
moci vybrat drobnou odměnu. Ti nejpil-
nější čtenáři, získají přihlášku na oblíbenou 
NOC S ANDERSENEM, která letos vypukne 
31. 3. 2017. Více informací o soutěži nalez-
nete na našich webových stránkách.
Březen je měsíc čtenářů, proto jsme pro 
vás připravili drobná překvapení:
• internet pro čtenáře nad 70 let ZDARMA
• tradiční individuální kurzy základů práce na 

počítači ZDARMA
• možnost vyzkoušet si práci na počítači pro 

slabozraké, včetně digitální lupy (Čítárna-
-studovna)

• ukázka práce s on-line katalogem (Čítárna-
-studovna)

• ukázka práce s databázemi – SKAT, Google 
knihy, ANL (Čítárna-studovna)

• ukázka výukového programu Rozečti se, 
který vás naučí rychleji a kvalitněji číst (Čí-
tárna-studovna)

• hrací pondělky při kávě nebo čaji – možnost 
zahrát si společenskou hru – dáma; šachy; 
Člověče, nezlob se! (Čítárna-studovna)

• tematické tašky – Nevíte co si půjčit? Ne-
máte čas hledat v regálu knihu, která vás 
zaujme? Máte rádi překvapení? Nechte to 
na nás a my vám vybereme. Stačí zavolat, 
zvolit téma a my vám připravíme tašku pl-
nou knih. Témata: SHERLOCK PÁTRÁ, PLA-
MÍNKOVÉ, MESSERSCHMITTKY, STRA-
CHOMOR, DOBROMILKY, CHLAPSKÉ, 
VŠEHOCHUŤKY

Veškeré informace o  akcích a  službách 
knihovny naleznete na www.mkostrov.cz, 
ww.facebook.com/knihovnaostrov. Pří-
padné dotazy a náměty posílejte na info@
mkostrov.cz nebo volejte na 353 434 300, 
773 546 490.
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Předvádění v zámecké 
Dvoraně

Jana Dvořáková

Po váhavém rozjezdu na začátku roku 2017, 
kdy jsme se sešly v Infocentru v zámku, Vás od 
března znovu zveme na setkání Předvádění 
starých řemesel. Pokud budete mít zájem nás 
vidět, jsme každou poslední středu v měsíci od 
13,00 do 17,00 hodin v zámecké Dvoraně, kde 
si můžete i vyzkoušet drátování, vyřezávání ze 
dřeva, paličkování, skládání sáčků od čajů do 
různých hvězdic a jiná stará řemesla. Patch-
work, ručně šité hračky a modrotisk, řemesla, 
která se řadí do skupiny spotřebních, můžete 
vidět již jako hotová díla. Jsou to řemesla, která 
jsou časově velice náročná a krásná. Paličko-
vání a dřevořezba byla v Krušnohoří jedinou 
výdělečnou činností obyvatel, a proto patří 
i do našeho okolí. Dnes se těmito řemesly 
u nás již nikdo neživí, patří mezi velké koníčky 
několika z nás, a proto se přijďte podívat napří-
klad na pavoučky z nití nebo panáčky ze dřeva.

EKOCENTRUM MDDM OSTROV v březnu 2017
Zuzana Janecká, pracovnice propagace, MDDM

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Přihlašování zahájíme ve středu 
1. března 2017 v 8.00 hodin online nebo 
osobně v  Ekocentru. V  případě online 
přihlášení je nutné mít předem založený 
účet v našem klientském centru na odkaze 
https://mddmostrov.iddm.cz/ Návod k re-
gistraci čtěte na našem webu v kapitole „Kli-
entské centrum“.
Přírodovědný příměstský tábor
cena: 1.150 Kč, místo konání: EC, krité-
rium pro přijetí: věk 7–13 let. Termíny: 
17.–21. 7. ; 31. 7.–4. 8. ; 7.–11. 8. ; 28.8–1. 9.
POHLEDY DO PŘÍRODY
do 31. března
Výstava fotografií Svatopluka Šedivého, ama-
térského fotografa, který miluje přírodu a snaží 
se ji zachytit objektivem svého fotoaparátu.
DEN VODY
18. března 15.00 – 17.00 hodin
Oslavte s námi Světový den vody, který ur-
čila v roce 1993 Organizace spojených ná-
rodů. Připomeneme si skutečnost, že pitná 
nezávadná voda je jedním z největších bo-
hatství, které nám naše planeta dává. Přesto 

však více jak miliardě lidí dostatek pitné 
vody chybí a  jsou tak přímo ohroženi na 
svém zdraví.
Ve spolupráci s Gymnáziem Ostrov jsme 
pro širokou veřejnost připravili dopro-
vodný program plný pokusů, pozorování, 
zkoumání i zábavných her spojených s té-
matem vody. Vstup zdarma.
PŘÍRODA OČIMA DĚTÍ
do 7. dubna
Fotografická soutěž pro děti ve věku 8–15 let. 
Maximálně tři fotografie libovolného formátu 
doručte nejpozději do 7. 4. osobně do EC, nebo 
zašlete na eko@eko.mddmostrov.cz. Nezapo-
meňte uvést své jméno, věk a kontakt. Vítězné 
fotografie vyberou pedagogové EC spolu s fo-
tografem Miroslavem Křížkem. Slavnostní vy-
hlášení proběhne 22. dubna u příležitosti Dne 
Země. Zároveň tím zahájíme výstavu všech 
obrázků, která potrvá do 31. května 2017.

PŘIPRAVUJEME
UKLIĎME OSTROV
8. dubna 9.00 – 16.00 hodin
Zapojte se s námi do celorepublikové dob-
rovolnické akce „Ukliďme svět, ukliďme 
Česko“. Našim cílem bude úklid říčky Bys-

třice a jejího okolí v úseku od Klášterního 
areálu přes celý Zámecký park.
Bližší informace v EC, na webu, FB a výlepo-
vých plochách v Ostrově.
PROHLÍDKY PRO VEŘEJNOST
Po–Pá 13.00 – 17.00 hodin
vstup zdarma
Omezená návštěvní doba platí do 
30. března 2017 z důvodu klidového zim-
ního režimu většiny chovaných druhů 
zvířat. Dopolední hodiny jsou vyhrazeny 
návštěvám kolektivů MŠ, ZŠ, ŠD a  jiných 
školských zařízení na základě předchozí re-
zervace.
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kdo našim zvířátkům nosí 
suché pečivo a jiné laskominy. Budeme ve-
lice rádi za další takovou podporu.
KONTAKTY
informace, akce, kroužky: 731 615 658, 
602 600 995, FB: Ekocentrum MDDM Ostrov
www.mddmostrov.cz

Ukliďme svět, ukliďme Ostrov
Zuzana Janecká, pracovnice propagace, MDDM

Na stovkách míst po celé republice i mimo 
její hranice proběhne v  jednotný den 
8. dubna 2017 dobrovolnická úklidová akce 
Ukliďme svět, ukliďme Česko. Ta si dává za 
cíl likvidovat nelegálně vzniklé černé 
skládky a nepořádek všude kolem nás. Jen 
v  loňském roce se do akce zapojilo přes 
osmdesát šest tisíc osob napříč kraji a soci-
álními vrstvami. Mezi dobrovolníky byste 
našli diplomaty, školáky i bezdomovce.

Letos u toho můžete být i vy. Ekocentrum 
MDDM Ostrov ve spolupráci s Vladimírem 
Křížem, iniciátorem Ostrovska včera a dnes, 
organizují úklidovou akci i v našem krásném 
městě Ostrově. Od 9.00 do 16.00 hodin se při-
hlášení dobrovolníci pustí do úklidu říčky Bys-
třice v úseku od Klášterního areálu přes celý 
Zámecký park.

Staňte se dobrovolníkem vyplněním re-
gistračního formuláře na webu www.uklid-
mecesko.cz, kde najdete i  další podrobné 
informace k  celé akci, kterou letos podpo-
ruje Ministerstvo životního prostředí. Kromě 
úklidu se můžete zapojit i do soutěže o fo-

toaparát Canon. Pokud víte o  místě, které 
by zasloužilo pořádně uklidit, stáhněte si ce-
dulku „Musíme to uklidit“, vyfoťte toto místo 
s cedulkou a s hashtagem #MusimeToUklidit 
nahrajte, nejlépe i s vtipným komentářem, na 
Instagram. Šťastný výherce bude vylosován na 
konci dubna.

Informace k místní akci „Ukliďme Ostrov“ 
sledujte na webu MDDM Ostrov, FB Ekocen-
tra a Ostrovsko včera a dnes a na výlepových 
plochách po celém Ostrově. Pytle a rukavice 
v den úklidu budou zajištěny. Nebuďme lho-
stejní ke svému okolí, k přírodě, bez které by 
naše zahradní město nebylo tím čím je. Ideál-
ním místem pro rodinný život.

Schůze Svazu tělesně 
postižených

Jiří Žemlička, předseda Svazu tělesně 
postižených

Místní organizace Svazu tělesně postiže-
ných pořádá v sobotu 1. dubna 2017 od 14 
hodin členskou schůzi v  Domě kultury 
v Ostrově v předsálí Kavárny. Pozor, vstup 
pouze hlavním vchodem Domu kultury.

Foto: Walburga Mikešová
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MDDM Ostrov v březnu 2017
Zuzana Janecká, pracovnice propagace, MDDM

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA LETNÍ TÁBORY
od 1. března 8.00 hod.
Přihlašování na letní tábory zahájíme ve 
středu 1. března 2017 v 8.00 hod. online 
nebo osobně v Domě dětí. V případě on-
line přihlášení je nutné mít předem zalo-
žený účet v našem klientském centru na od-
kaze https://mddmostrov.iddm.cz/ Návod 
k registraci čtěte na našem webu v kapitole 

„Klientské centrum“.

LT Manětín
cena: 1.–4. běh 3.600 Kč, 5. běh 3.000 Kč, téma 
celotáborové hry: Kletba egyptské mumie, 
kritéria pro přijetí: věk 8 až 15 let, přihláška 
do zájmového kroužku odevzdaná v měsících 
září/říjen a dodržení termínů pro úhradu po-
platku za obě pololetí, trvalé bydliště v Ostrově 
a spádových oblastech Ostrova, pořadí (při-
hlásit se může kdokoli, přednostně však vyří-
díme přihlášky dětí, které splňují všechna daná 
kritéria současně). Termíny: 30.  6.–12.  7.; 
12.–24. 7. ; 24. 7.–5. 8. ; 5.–17. 8. ; 17.–27. 8.

SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ V MANĚTÍNĚ
pouze pro účastníky sportovních oddílů 
MDDM po předchozí dohodě s  trenéry. 
Termín: 27. 8.–1. 9. , místo konání: LT Ma-
nětín, cena: 1.800 Kč

SPORTOVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
cena: 950 Kč, místo konání: MDDM Ostrov, 
kritérium pro přijetí: věk 6–13 let. Termíny: 
10.–14. 7. ; 24.–28. 7. ; 14.–18. 8. ; 21.–25. 8.

JARNÍ PLAVECKÉ KURZY
Přihlašování do jarních kurzů zahájíme 
1.  března online nebo osobně v  MDDM. 
Přihlásit můžete děti, které již dosáhly 6 let. 
Kurzovné: 500 Kč/10 lekcí, platí se v hoto-
vosti nebo převodem. Kurzy probíhají na 

bazénu ZŠ Masarykova. Svou činnost zahájí 
v týdnu od 4. 4. 2017.
Nabídka kurzů plavání:
Út 16.00–17.00 hod.: neplavci, plavci
St 16.00–17.00 hod.: neplavci, plavci
Čt 15.00–16.00 hod.: neplavci, plavci
Čt 16.00–17.00 hod.: neplavci, plavci

VELIKONOČNÍ ZVÍŘÁTKA
do 31. března
Výtvarná a rukodělná soutěž pro děti ve dvou 
kategoriích: 5–8 let a 9–12 let. Tvořit můžete 
libovolnou technikou, fantazii se meze nekla-
dou. Soutěžní práce označené jménem, vě-
kem, kontaktem, u kolektivu i počtem dětí, 
odevzdejte nejpozději do 31. března v MDDM 
Ostrov. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 
1.  dubna u  příležitosti 45. výročí založení 
Domu dětí. Výstavu všech soutěžních prací 
můžete navštívit od 1. dubna do 30. dubna 
v přízemí MDDM.

FOTBALOVÝ TURNAJ MDDM
4. března 9.00–14.00 hod.
Fotbalové utkání dětí r. 2008 a mladších 
v hale TJ Ostrov.

OVČÍ POHÁDKA
6. března 9.00 a 10.00 hod.
Hudební pohádka Divadélka NÁNA 
v MDDM pro kolektivy dětí ostrovských ZŠ.

OKRESNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE
7.–8. března 8.30–14.00 hod.
V  prostorech Domu dětí přivítáme žáky 
druhých až devátých ročníků ZŠ v rámci 
okresního kola umělecké soutěže MŠMT 
typu A Celostátní přehlídky dětské recitace.

POHÁR STAROSTY MĚSTA
10. března 9.00–13.00 hod.
Florbalový turnaj žáků 6.–7. a 8.–9. tříd ZŠ 
a  příslušných ročníků nižšího gymnázia 

v rámci Olympiády ostrovských škol, ten-
tokrát v hale TJ Ostrov.

Přihlašování na tábor rodičů s dětmi
od 20. března 8.00 hod.
Přihlašovat lze online nebo osobně v Domě 
dětí. V případě online přihlášení je nutné mít 
předem založený účet v našem klientském cen-
tru na odkaze https://mddmostrov.iddm.cz
Na tábor se přihlásíte pod jménem jedné do-
spělé osoby, do poznámky uveďte jména dal-
ších osob, které s vámi pojedou a jejich věk. 
V případě jakýchkoli nejasností či dotazů nás 
neváhejte kontaktovat.
Termín tábora: 12.–17. 6. 2017, Doprava: 
vlastní, Cena: dospělí 1.600 Kč, děti 2–6 let 
1.400 Kč, děti 0–2 roky 500 Kč bez nároku 
na stravu

PŘIPRAVUJEME

SÁM SOBĚ SOUPEŘEM
1. dubna 14.00–17.00 hod.
V rámci oslav 45. výročí založení ostrovského 
Domu dětí zveme děti i dospělé na netradiční 
sportovní akci ve venkovním areálu MDDM. 
Přijďte si vyzkoušet, jak jste na tom po zimě se 
svojí fyzičkou. Připravili jsme pro vás jednodu-
ché pohybové i vytrvalostní testy, které si mů-
žete na místě hned vyhodnotit. V případě ne-
přízně počasí proběhne akce v budově MDDM.

PO STOPÁCH HEINRICHA MATTONIHO
9. dubna odpoledne
Jarní víkendová stezka do Kyselky a na roz-
hlednu Bučina. Výlet pro děti od osmi let a pro 
rodiče s dětmi. Bližší informace upřesníme 
v průběhu měsíce března. Sledujte náš web, 
výlepové plochy v Ostrově a dubnový OM.

SPORTOVNÍ AREÁL MDDM
Všechna hřiště uzavřena až do 18. 3. 2017. 
Vstup na sportoviště bude možný v závis-
losti na počasí pouze po dohodě s pracov-
níky Domu dětí.

ZIMNÍ STADION
Veřejné bruslení vždy ve středu 10.45–12.15 
hod. a  v  neděli 16.45–18.  15. hod. Kromě 
těchto termínů vypisujeme každý týden další 
termíny veřejného bruslení, které se mění dle 
aktuálního rozpisu ledové plochy. Sledujte náš 
web nebo FB Zimního stadionu a MDDM.

KONTAKTY
informace: 736 505 681; akce: 736 505 684, 
zájmová činnost: 731 615 657; doprava, 
ubytování: 736 505 683; ekonomický úsek: 
736 505 685; zimní stadion: 775 516 009
www.mddmostrov.cz

- GALANTERIE - nitì, jehly, špendlíky, metry, zipy, stuhy
- pletací a háèkovací pøíze, jehlice a háèky, krajky...
- pomùcky pro patchwork, nùžky, køídy, vyšívání, korálky...

Po-Pá
8:00-12:00

13:00-17:00

Ostrov
Dukelských hrdinù

1357
www.sicistrojevik.cz

tel: +420 353 821 923

STROJE A TECHNIKA

Vladimír Vik

mob: +420 602 455 247

GALANTERIE

Petra Viková
tel: +420 353 822 480

mob: +420 724 264 776

Novì ubrusy, prostírání, zástìry, utìrky, ruèníky
dárkové sadyNOVINKY

- ŠICÍ STROJE pro domácnost a prùmysl - prodej a servis
- øezací a žehlící technika, broušení nožù a nùžek a jiné...

INZERCE
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KULTURNÍ AKCE

Studentský ples a Majáles
Ilona Hálová, dramaturg, 

Dům kultury Ostrov

V letošním roce se bude konat již potřetí 
Studentský ples a Majáles v Zámeckém 
parku. Na přípravách se velice aktivně 
podílejí studenti ostrovského gymnázia, 
kteří na svých pravidelných schůzkách 
řeší program, kapely, výzdobu, téma, 
volbu krále a královny… Studentský ples 
bude v letošním roce zahalen do škrabo-
šek a  za škraboškami bude ukryto i  ta-
neční vystoupení. Zvolená královna 
a král plesu pak zahájí také květnový Ma-
jáles v Zámeckém parku. Majáles bude 
opět koncert šesti rockových kapel, v od-
poledním programu vystoupí například 
kapela LIWID, kapela VOXEL, objev roku 
zpěvák Pekař s  kapelou a  kapela UDG. 
Dvě kapely, které doplní celkový pro-
gram, zatím nejsou potvrzené.

Studentský ples i Majáles se stávají tra-
dičními akcemi a na obou akcích je velice 
sympatické to, že se do příprav zapojují 
právě i studenti gymnázia a že se podílejí na 
vytváření programu podle svých představ.

PLÁNOVANÁ DIVADLA V OSTROVĚ
Martina Novotná, pracovnice propagace,

Dům kultury Ostrov

Dovolte, abych vám i tento měsíc předsta-
vila plánovaná divadelní představení, která 
uvedeme v Domě kultury. V měsíci březnu 
se můžete těšit na SLAST, což je název au-
torské inscenace o  tom, že pochybnosti 
jsou největší překážkou na cestě ke štěstí, 
a  o  tom, co všechno bychom pro štěstí 
obětovali. „Tohle znamená bejt v  Česku 
slavnej. Že ti vobčas někdo podstrčí buřt 
zdarma. Sláva, ta vypadá jinak,“ říká Jan 
(Ondřej Pavelka).

Nezáleží na tom, co chcete. Ani proč. 
Podstatné je, co je důležité pro vás. Slast je 
mezinárodní firma, která umí plnit přání 
vtělená do podoby atraktivní ženy. Ale není 
to, jak se na první pohled může zdát, když 
do bílých křesel se sklenkou sektu s  plo-
voucí rudou jahodou usednou dva poně-

kud nervózní zájemci. Pro jednoho je vyvr-
cholením stát se slavným, druhý už známý 
je a ocenil by klid. Dokážou si splnit svůj 
sen? Tato myšlenka sahá dál až za prkna 
pražského divadla A studia Rubín, kde se 
vtipně nad Slastí zamýšlí.

Hrají: Ondřej Pavelka, Jakub Pra-
chař, Kristýna Fuitová-Nováková. Režie: 
PRASTOPA

V dubnu k nám přijede Studio Dva Praha 
jehož repertoár je v Ostrově velice oblíbený. 
Tentokráte uvidíte MOJI HRU aneb Anděl-
skou komedii autora Petra Abrahama. Moje 
hra je komedií o životě, jakkoli hlavnímu hr-
dinovi jeho život právě protekl mezi prsty. 
Slavný spisovatel Josef Jankulovski opustil 
tento svět nečekaně a s poměrně starosvět-
ským přáním: chtěl po své partnerce, aby 
uspořádala soukromou smuteční slavnost 
na jeho počest. V obývacím pokoji se proto 
u vystaveného Mistra schází šest žen růz-
ného věku, postavení i světonázoru, z nichž 
každá sehrála v životě vyhlášeného bonvi-
vána osudovou roli… V hlavní roli charisma-

tického Mistra Jankulovského zazáří 
jedna z  největších hvězd českého 
herectví Jiří Bartoška, který přijal 
divadelní roli po dlouhých letech. 
Režie se ujal Jan Kačer, jehož žena 
vynikající herečka Nina Divíšková, 
hraje matku Jiřího Bartošky…Dále 
hrají: Jana Janěková ml., Zuzana 
Bydžovská, Adéla Kačerová, Vlasta 
Peterková, Adéla Koutná a Martin 
Kubačák

Vstupenky na tato představení jsou 
právě v prodeji v našich Infocentrech. Za-
koupit si je můžete i  z  pohodlí domova 
prostřednictvím webových stránek Domu 
kultury. Sledujte nás také na FB: facebook.
com/dkostrov.

Tajemství DNA
Martina Novotná, pracovnice propagace, 

Dům kultury Ostrov

V tomto měsíci doktor přírodních věd Pavel 
Lízal představí vědní obor, ve kterém se bude 
věnovat DNA, přesně řečeno popularizační 
přednáška nese název SOUČASNOST A BU-
DOUCNOST IDENTIFIKACE ČLOVĚKA PO-
MOCÍ DNA ANEB JAK CHYTIT ZLOČINCE.

„První část přednášky bude věnována sou-
časnému široce využívanému přístupu, po-
mocí kterého lze identifikovat jedince pomocí 
jeho genetické informace (DNA), kterou zane-
chal například jako pachatel na místě činu (tzv. 
profilování pomocí DNA). V současnosti jsou 
však na vzestupu již novější a v mnohém i pře-
kvapivější přístupy, které umožňují nositele 
nalezené DNA popsat i co do jeho zevnějšku 
(barva očí, vlasů, genetický identikit). V závě-
rečné části pak nahlédneme pod pokličku 
teprve experimentálně zkoumaným znakům, 
jejichž možné nasazení v budoucnosti zločin-
cům pořádně zamotá hlavu.“ Prozradil RNDr. 
Pavel Lízal, Ph.D.

Nezapomeňte si vstupenku koupit v před-
prodeji Domu kultury, vyjde vás totiž levněji 
než v den konání.

Foto: Pavel Lízal

Kapela UDG, foto: Zdeňka Newiaková

Foto: Archiv pražského divadla A studia Rubín

Foto: Archiv Studia Dva Praha
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KULTURNÍ AKCE

AMATÉRSKÝ DIVADELNÍ SPOLEK DIFadlo
Martina Novotná, principál, DIFadlo, z. s.

Děkujeme všem, kteří už našemu DIFadlu 
poskytli podporu a pomáhají nám vybavit 
náš divadelní fundus. Přesto nám ještě celá 
řada věcí chybí. Věřím, že během svého jar-
ního úklidu objevíte řadu věcí, které by 
v našem DIFadle mohli udělat parádu. Hodí 
se nám, jakékoliv nositelné oblečení (ples. 

šaty, saka, šátky, vesty, sukně a jiné), módní 
doplňky pánské i dámské (bižuterie, brýle, 
kabelky, paruky a jiné), interiérová móda 
(závěsy, záclony, tapety, paravány a  jiné). 
Dejte vašim starým věcem nový DIFadelní 
život.

STAŇ SE ČLENEM / DOBROVOLNÍKEM 
AMATÉRSKÉHO DIVADELNÍHO SPOLKU 
DIFadlo, z. s.

Náš spolek má v současné době 9 členů. 
Členem spolku se může stát každý, kdo 
souhlasí se stanovami, souhlasí s  naším 
členským desaterem a  je ochoten zapla-
tit drobný členský poplatek. V DIFadlu je 
možné se angažovat i  jako dobrovolník. 
Chcete nám pomoci s  přípravou nějaké 
akce, hry nebo máte jiné dovednosti, kte-
rými můžete přispět?

V obou případech se nám můžete ozvat 
přes email: spolekdifadlo@gmail.com, přes 
zprávu na našich FB stránkách: www.face-
book.com/DIFadlo nebo můžete zavolat 
na: 353 800 525 / 728 683 980.

INZERCE

Foto: Arnošt Mrázek

Foto: Arnošt Mrázek
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OHLASY A KOMENTÁŘE

Podnikání města ...
Vladimír Palivec, zastupitel za ODS

(18. a 26. ledna 2017) Koaliční jedenáctka, 
pod vedením pana starosty Pavla Čekana, 
se pustila do podnikání. Prvním větším 
podnikatelským počinem bylo založení 
Městského dopravního podniku. Je nepo-
chybné, že město velikosti Ostrova si za-
slouží hromadnou dopravu, v tomto pří-
padě autobusovou a je také nepochybné, 
že si na sebe nevydělá. Stejně tak je však 
nezpochybnitelné, že je nesmysl, aby po 
městě jezdily každých cca 30 minut auto-
busy s kapacitou 45 sedadel obsazené jed-
ním až dvěma pasažéry. Tomuto záměru 
se však budu věnovat někdy později, 
možná si toho všimne i vedení města a na-
vrhne přehodnocení celého záměru. Nyní 
se zaměřím na další podnikatelský záměr 
koaliční jedenáctky (pan starosta ji nazval 
Čekanova) a  tím je projekt Myslivna  – 
nyní Hotel U  Zámku. V  listopadu roku 
2015 se na jednání zastupitelstva objevil 
materiál týkající se nákupu hotelu Mys-
livna se záměrem jeho rekonstrukce, uve-
dení do provozu a rozšíření o minipivovar. 
Kolik to bude stát a jak bude zajištěn pro-
voz, však nikdo nevěděl. Přes veškeré ná-
mitky opozice byl záměr odhlasován 
a hotel za 11 milionů korun (včetně daně 
z  převodu nemovitosti) zakoupen. 
V květnu bylo svoláno pracovní jednání 
zastupitelstva, kde byl představen záměr 
rekonstrukce, včetně minipivovaru s tím, 
že současná „hasičárna“ bude rekonstruo-
vána na fitness a wellness. Tehdy jsem se 
ptal, zda existuje nějaká ekonomická roz-
vaha celého záměru. Odpověď byla „za-
tím ne“. Usoudil jsem tedy, že se zpraco-
vává a v nejbližší době bude předložena 
k posouzení. Jak bláhové! Na jednání za-
stupitelstva v září jsem si rozvahu vyžádal 
opět. Stále nebyla a pan starosta prohlásil 

„do měsíce ji obdržíte“. Dle zákona o ob-
cích má každý zastupitel právo si vyžádat 
jakékoli informace a odpověď pak obdrží 
všichni zastupitelé do jednoho měsíce. 
Tady se to tak nějak nepodařilo. Požádal 
jsem proto v  listopadu mailem všechny 
radní a opět bez odpovědi. Kromě toho 
mi pan Bílek řekl, když jsme se náhodně 
potkali, že rozvaha není proto, že projek-
tant nemá dosud spočítáno, kolik bude 
rekonstrukce stát. Jen tak mimochodem, 
k rozvaze nejsou potřeba rozpočty, tady 
stačí odborný odhad. Tak jsem si udělal 
svůj selský odhad a dospěl jsem ke ztrátě 
dvou až tří miliónů. Přestože v prosinci 
ještě nebylo zveřejněno, kolik bude celá 

rekonstrukce stát a jak bude hotel s pivo-
varem ekonomicky fungovat, bylo do roz-
počtu města na rok 2017 navrženo, a 11 
hlasy i schváleno pro začátek pět miliónů 
korun. Snažil jsem se argumentovat mnou 
vypočtenou ztrátou a  žádal přehodno-
cení projektu, dočkal jsem se ale jen nař-
čení z šíření poplašné zprávy. Jediné čeho 
jsme dosáhli, bylo svolání pracovního za-
stupitelstva k  tomu tématu a  to na 
11. ledna 2017. A tak jsme my, nejen opo-
ziční zastupitelé, s napětím očekávali ten 
podrobný ekonomický rozbor, který nám 
přednese pan Mrázek – odborný poradce 
celého záměru. Kromě toho, že ten mate-
riál byl zcela nepřesvědčivý, z jednání vy-
plynuly následující závěry:
• 11.  ledna  2017 nevíme, kolik bude re-

konstrukce stát – odhad první etapy 
65 milionů, bez „hasičárny“, ale víme, že 
1. října 2017 otevíráme.

• 11. ledna 2017 nemáme dokončené pro-
jekty ani na první etapu. Kde je výběr 
zhotovitele? Poznámka, že společnost 
s  ručením omezením založená měs-
tem, nebude muset striktně postupovat 
podle zákona o zadávání veřejných za-
kázek, je značně na hraně. Ale stále ote-
víráme 1. října 2017.

• V prvním roce bude provoz ztrátový 2,8 
milionu, druhý rok 1,4 milionu a až v pá-
tém roce se dopracuje k zisku 0,8 mili-
onu – poté, co se zrealizuje druhá etapa 
za cca 20 milionů (ale to je zatím odhad). 
Takže po pěti letech bude kumulovaná 
ztráta „ pouhé“ čtyři miliony a to se vy-
platí.

• Dále jsme se dozvěděli, že firma WEST-
BOHEMIA HOTELS pana Mrázka mi-
nimálně do doby otevření hotelu, do 
1. října 2017 obdrží odměnu za poraden-
skou činnost 840 tisíc korun.

Celý provoz včetně rekonstrukce bude 
řídit společnost založená městem. Tato 
společnost si na rekonstrukci vezme úvěr, 
který bude muset garantovat město, ale 
už se neví, z čeho bude úvěr splácen. Jestli 
tím necelým jedním milionem korun 
zisku, tak jej včetně úroků bude hotel 
s pivovarem splácet 70 let, ale to už jsme 
20 roků před tím měli dělat téměř kom-
pletní rekonstrukcí. Z toho vyplývá nutná 
sanace z městského rozpočtu. Takto bych 
mohl pokračovat ještě dlouho.

Provozování hotelu a  pivovaru měst-
skou společností, řízenou externím ma-
nažerem je dle mého od samého prvopo-
čátku odsouzeno k  nezdaru. Zejména 
z toho důvodu, že nikdo ze zúčastněných 

do záměru nevložil ani jedinou korunu ze 
svého. Ztrátu hotelu bude nutné trvale fi-
nancovat z městského rozpočtu – dosud 
mně nikdo z  otců záměru nepřesvědčil 
o opaku. A i kdyby ne, jaký bude přínos 
pro město? Když vyjdu ze skromného od-
hadu, že náklad na celou tu „parádu“ bude 
cca 80 milionů, co to občanům města při-
nese? Bude to 80 milionů nenávratně vy-
daných z rozpočtu. Jak už jsem uvedl, při 
zisku jeden milion se investice do měst-
ského rozpočtu nikdy nevrátí. Za tyto 
peníze se mohlo spravit hodně kilome-
trů místních komunikací, chodníků, lépe 
udržovat veřejné plochy, opravit kulturní 
dům, postavit novou tělocvičnu, prostě 
dělat to, co město dělat pro své občany 
má. Argument, že je potřeba se (dnes už) 
o  městský majetek postarat, neobstojí. 
Ten dům se dal zachránit i  jinak a  pod-
statně levněji (počínaje nákupem). Na-
bízí se třeba dům s pečovatelskou službou. 
Město stárne a na projekty tohoto typu se 
poskytují i dotace, případně příspěvky ze 
státního rozpočtu. Nebo by bylo možné 
využít budovu jako rezidenční bydlení. 
Rekonstrukce by byla levnější a provoz by 
se zaplatil z nájmů. Případně i něco úplně 
jiného.

Jeden z argumentů, že město hotel po-
třebuje, také neobstojí. Kdyby jej potřebo-
valo, tak to bude znamenat, že se hotel ve 
městě uživí, a pokud by se uživil, včetně 
toho pivovaru, tak vše postaví soukromý 
investor. To už nemluvím o tom, že tu byl 
hotel Krušnohor (jen tak mimochodem 
vlastněný firmou WESTBOHEMIA HO-
TELS pana Mrázka), ale ten je dle pana 
starosty na špatném místě.

Závěrem to nejpodstatnější. Takováto 
závažná rozhodnutí se mají přijímat v širší 
shodě. Ne většinou jednoho hlasu. Jak už 
jsem panu starostovi říkal: „Po příštích 
volbách Vy a ani já už v zastupitelstvu být 
nemusíme, ale ten hotel se svým dluhem 
tu bude, a co s tím ti po nás….??!!!“

Dovětek: 25.  ledna  2017 byl v  pro-
gramu jednání zastupitelstva návrh na 
založení městské společnosti „Hotel 
u Zámku“. Ve vládnoucí koalici však do-
šlo k nějakému posunu, nebudu nyní spe-
kulovat k jakému, jisté však je, že společ-
nost založena nebyla. S největší pravdě-
podobností se tak stalo z toho důvodu, 
že někteří koaliční zastupitelé dospěli 

– možná i na základě našich argumentů 
– k jistému prozření. Nicméně není ještě 
všem dnům konec a uvedená fakta jsou 
i nadále aktuální.
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Je tématem opravdu podnikání města 
nebo prostý antagonismus?

Pavel Čekan, starosta

Vážení a milí čtenáři Ostrovského měsíčníku, 
časopisu, o který je velký zájem, už jen proto, že 
se v něm čtenáři dozvídají samé zajímavé in-
formace o dění v Ostrově. Řada čtenářů měsíč-
níku do našeho časopisu i přispívá, a to nejen 
svými texty, ale i  zajímavými fotografiemi. 
V měsíčníku se čas od času objeví i články os-
trovských zastupitelů nad komunálním dě-
ním, chcete-li politickým děním v Ostrově. Tak 
tomu je i v tomto čísle, kdy se ve svém článku 
zastupitel Palivec zabývá otázkou podnikání 
současného vedení města. Připomíná založení 
dopravního podniku a nejvíce ve svém článku 
rozebírá zájem vedení města o zrekonstruo-
vání bývalého hotelu Myslivna, historicky také 

„U Westfálce“ nebo „U Francouze“, dnes „Ho-
telu U Zámku“ a vybudování měšťanského 
pivovaru. Myslím si, že jde jen jednoduše ře-
čeno, o boj mezi koaliční jedenáctkou, jak píše 
pan Palivec „Čekanova jedenáctka“ a opoziční 
desítkou dalo by se říci „Palivcova desítka“.

Můj taťka žil život člověka, který prosazoval 
svůj názor, a když byl přesvědčený o své pravdě, 
nedal se a šel za svým cílem, byť cesta k němu 
byla většinou trnitá. Takto učil žít i mne. Jelikož 
jsem měl svého taťku velmi rád, nikdy na něj 
nezapomenu, neboť to byl skvělý člověk a vý-
borný řemeslník, řekl jsem si, že se k článku 
zastupitele Palivce vyjádřím a sdělím také svůj 
názor na věc.

Pan zastupitel Palivec svůj článek nazval 
„Podnikání města“ a hned v první větě uvádí, 
že koaliční jedenáctka, pod vedením pana 
starosty Pavla Čekana, se pustila do podnikání. 
Pan Palivec podává své informace polovičatě, 
tak jako na jednáních zastupitelstva (a není 
z opozice sám), a většinou způsobem, kterým 
poškozuje současné vedení města. Tuto tak-
tiku používá i ve svém článku. Rád bych proto 
zastupitele Palivce poučil o  tom, že město 
podniká již od počátku devadesátých let, 
tedy i v době, kdy byl zastupitel Palivec členem 
městské rady. V tomto případě mu podnikání 
města ale asi nevadilo.

Nyní trochu historie. Město založilo svou 
první akciovou společnost již 1. ledna 1994 
a začalo podnikat v energetice, tehdy vznikla 
firma Ostrovská teplárenská a. s., město Ost-
rov je dnes jejím stoprocentním vlastníkem 
a v současné době společnost prochází vel-
kou modernizací za několik stovek milionů 
korun. Jsem předsedou správní rady (funkci 
vykonávám zdarma) a  nemyslím si, že by-
chom podnikali špatně. Dalším počinem 
města bylo založení firmy Kabel Ostrov s. r. o. 
dne 1. března 1996, firma se zabývá správou 

kabelové TV atd. I zde se dnes snažíme bojo-
vat se silnou konkurencí subjektů nabízejících 
podobné služby. Obě uvedené firmy byly zalo-
ženy za účelem dosažení zisku, byť jejich pod-
statou podnikání jsou zejména služby obyva-
telům města Ostrov.

Před rokem 2010 jsem nebyl aktivním 
člověkem v komunální politice, ale také si ne-
vzpomínám na nějaká hlasitá brojení pana Pa-
livce proti podnikání města Ostrov v uvede-
ných oborech, možná proto, že se podílel, jako 
dlouholetý radní, na kontrolní činnosti obou 
jmenovaných společností, ale kdo ví.

V roce 2016 se vedení města rozhodlo za-
ložit společnost Dopravní podnik Ostrov s. r. o. 
tak se také 30. března 2016 stalo. Jde o společ-
nost založenou spolu s firmou AD Ligneta regi-
onalbus s. r. o. Majetkově tzv. 50 na 50. Souhlas 
se založením společnosti dalo zastupitelstvo 
města a to dvanácti hlasy. Pro založení byla, 
jak píše pan Palivec „Čekanova jedenáctka“, 
dalším hlasujícím pro byl opoziční zastupitel 
Petr Šindelář, který je zastáncem podnikání 
měst v tomto odvětví. Zastupitel Palivec při-
pouští, že Ostrov by měl mít své MHD, ale kri-
tizuje prázdné, či poloprázdné 45 místné auto-
busy, které křižují co půl hodiny město Ostrov. 
Uznávám, že jsou některé linky, kdy autobusy 
MHD jezdí poloprázdné, ale také vím, že jen za 
leden 2017 Dopravní podnik Ostrov přepravil 
14 643 cestujících a za posledních pět měsíců, 
kdy se jezdí dle nových jízdních řádů, ostrov-
ská MHD přepravila 62 324 cestujících. Počet 
dalece, opravdu dalece přesahující počty ces-
tujících z předchozích let.

Nicméně hlavním tématem článku pana 
Palivce je zájem vedení města o založení spo-
lečnosti „Hotel U Zámku s. r. o.“, která by měla 
provozovat zrekonstruovaný hotel a  nově 
vybudovaný měšťanský pivovar. Nebudu se 
zde zabývat čísly, které předkládá zastupitel 
Palivec, text jeho článku je dostatečně obsáhlý, 
nechci ani znevěrohodňovat tvrzení jím po-
daná, ostatně již v předchozích řádcích jsem 
připomněl, o co jde panu Palivcovi a celé „Pa-
livcově desítce“. Jisté je, že Ostrov, jako 17 tisí-
cové město nemá hotel, ani žádné podobné 
ubytování. Osobně bych nikdy návrh na od-
koupení víc než osm let neprovozovaného ho-
telu Myslivna nepředložil, pokud by ve městě 
byly jeden či dva fungující hotely. Dále je nutné 
si uvědomit, že uvedený objekt se nachází 
v městské památkové zóně a v současné době, 
ale i v předcházejících letech vydalo město ne-
malou částku na obnovu památek a získalo na 
to i spoustu dotačních peněz. Tvrzení zastu-
pitele Bureše, že město Ostrov není turisticky 
zajímavou cílovou destinací je pohrdáním 

a urážkou všech těch, kteří vynaložili veškeré 
úsilí na obnovu historického centra města, 
ale i rozvoj města jako takového. Ostatně po-
slední data jasně ukazují nárůst turistického 
ruchu a nejvíce právě v Karlovarském kraji, 
jen za rok 2016 je nárůst turistů 13,2 procenta. 
Proto bychom měli nejen zrekonstruovat ho-
tel a postavit měšťanský pivovar (v minulosti 
měl Ostrov dva nebo dokonce tři pivovary), 
ale udělat i  maximum pro marketing a  tu-
risty do Ostrova nalákat a ukázat jim historii 
zajímavého barokního města, ale i aktivně se 
rozvíjejícího města se svojí SORELOU. To, že 
uvedený projekt nebude zadarmo, je jisté, ale 
věřím, že peníze vložené městem nebudou 
vyhozené a hlavní devizou bude zvýšená turis-
tická návštěvnost a zájem o město.

Proč se toto téma dostává na stránky Os-
trovského měsíčníku, jsem již naznačil na za-
čátku, jde prostě o spor mezi vedením města 
(koaliční jedenáctkou) a opozicí, ostatně jde 
skoro o běžný kolorit všech jednání ostrov-
ského zastupitelstva. Při té příležitosti si vzpo-
mínám na úsměvnou historku z jednání zastu-
pitelstva v prosinci loňského roku. Tehdy za-
stupitel Palivec řekl: „Pane starosto, vy berete 
opozici jako svého nepřítele…“, s tím, že to tak 
není, že se snaží být konstruktivní opozicí.

Závěrem bych proto panu Palivcovi 
připomněl podzim 2014, přesněji 11. listo-
padu a ustavující zastupitelstvo, již tehdy, 
na počátku tohoto volebního období se 
opozice ukázala „v celé své kráse“, při volbě 
starosty, místostarosty a rady města vytáhli 
opoziční zastupitelé své hlasovací karty 
a opustili svá místa. Řekl bych, že to není 
práce konstruktivní opozice, ta se chová 
jinak, já bych řekl, že jde o čistý antagonis-
mus (koncept neustálého boje dvou nesmi-
řitelných protikladů).

INZERCE
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Reakce na článek pana Palivce 
ohledně podnikání města Ostrov

Mgr. Libor Bílek, místostarosta

Kolega Vladimír Palivec ve svém článku ro-
zebral podnikání města pod vedením koa-
liční jedenáctky.

Pár vět o dopravním podniku. Pan Pali-
vec vídá jezdit autobusy s kapacitou 45 lidí 
obsazené jedním dvěma pasažéry. Já vím, že 
například spoj v 5:35 hodin ráno, musel být 
od 24. prosince 2016 posílen o další auto-
bus, aby dopravil všechny zaměstnance do 
průmyslové zóny. Jelikož jezdím našimi au-
tobusy dost často, tak vím, že alespoň v ran-
ních hodinách cestuje rozhodně více než je-
den až dva pasažéři. A co vím naprosto jistě 
je, že za měsíc prosinec 2016 bylo ostrov-
ským Dopravním podnikem přepraveno 

víc než 12 tisíc pasažérů. A to byly Vánoce! 
V lednu bylo přepraveno již 14 643 cestují-
cích, tedy 472 denně.

K Hotelu U Zámku: V několika etapách 
různí starostové a různé koalice investo-
vali do našeho „Starého města“ 750 mili-
onů korun. Naše současná koalice si my-
slí, že i budova bývalého Hotelu Myslivna 
a budova č. p. 48 (bývalá restaurace Rad-
nice) patří k tomuto historickému celku.

Něco z  historie. Již před polovinou 
17. století existoval na místě dnešního 
Hotelu Myslivna tzv. Bílý dvůr s hospo-
dářským zázemím a s dalšími stavbami, 
včetně pivovaru a mlýna. Objekt již v 19. 
století sloužil jako hostinec. V první po-
lovině 20. století v patře existoval sál hos-
tinského podniku a  ubytovací pokoje. 
Hostinci se říkalo „U  Westfálce“ nebo 

„U Francouze“.
Co se týče pivovaru, tak v 16. století 

byly v Ostrově pivovary dokonce tři, pan-
ské i měšťanské. Jeden se nacházel prav-
děpodobně v Bílém dvoře u zámku. Do-
chovaný sklep u Paláce princů je jeho po-
zůstatkem (tento sklep je součástí nové 
rekonstrukce). Kolem roku 1900 existo-
val v Ostrově jeden měšťanský a  jeden 
panský pivovar. Podotýkám, že měšťan-
ský pivovar spravovala akciová společ-
nost, kterou založili měšťané s právem 
várečným. Tento pivovar poté koupil 
Anton Weber, který vařil zhruba 40 tisíc 
hektolitrů piva. V projektu nového pivo-
varu se plánuje desetinová výtoč, tedy 

400 hektolitrů (tzn. denně prodat 120 
piv). Tak tato historie pane zastupiteli 
Palivče, vedla koaliční jedenáctku ve-
denou starostou Pavlem Čekanem, aby 
se rozhodla pro tento projekt Hotelu 
U Zámku.

Vy dnes v bývalé Myslivně navrhujete 
vybudovat například Dům s  pečovatel-
skou službou? Budovu byste ovšem mu-
sel stejně koupit a  zrekonstruovat. Pa-
matuji si, že když jsme zahajovali první 
etapu rozšíření Domova pokojného stáří 

„U pekárny“, také jste říkal, že je to zby-
tečné. Že o své rodiče by se měla postarat 
rodina. Dále píšete, že bychom se měli 
starat o udržování veřejných ploch. Při 
obnově našeho „Kopce“ jste byl zděšen, 
jak město zatěžujeme mandatorními 
výdaji (v tomto případě sekání trávy na 
Kopci).

Cituji z vašeho článku, pane Palivče… 
“Tato koaliční jedenáctka nenávratně 
vydá 80 milionů korun. Pane kolego, byl 
jsem to já, kdo s vámi a s ostatními koa-
ličními partnery (když byl starostou Jan 
Bureš) chtěl bez dotací dotáhnout do 
konce projekt Ostrov – východ, a to za 
120 milionů korun. Jste dnes přesvědčen, 
že by to tenkrát občanům něco přineslo, 
a že by to město nezadlužilo?

Posledních pár slov na závěr. Boom 
minipivovarů a restaurací je jasně daný 
a  nezpochybnitelný. Jsem pěvně pře-
svědčený, že je tento krok ekonomicky 
návratný a pro město přínosný.

Odcházení nebo utíkání?
Miloslav Liška

Dovedete si představit lékaře, který se roz-
hodne odejít z oddělení, protože ví, že v nej-
bližších okamžicích mu zemře pacient, ač-
koliv dělal vše pro to, aby mu zachránil ži-
vot? Proč by to dělal? Nechce být u toho, 
kdy jeho lékařský um porazí pacientova 
nemoc a také je mu zatěžko oznamovat po-
zůstalým tu smutnou zprávu. Dovedete si 
představit ředitele základní školy, který se 
rozhodne nepřijít do školy, protože den 
předtím jeho škole, jako jediné ve městě, za-
stupitelé zamítli šanci na rekonstrukci uče-
ben? Z jakého důvodu by to dělal on? Je pře-
svědčený, že udělal vše pro schválení a tak 
se mu nechce odpovídat na otázky kolegů 
a kolegyň, jak se to mohlo stát. V běžném 

životě většina lidí se zodpovědností neřeší 
své neúspěchy útěkem a tak je to správně. 
Proto je škoda, že se podobně statečně 
a  s  pokorou ke svým zásadním neúspě-
chům, které třeba ani nebyli úplně schopni 
ovlivnit, nestaví zastupitelé města Ostrova. 

Odchod opozice z hlasování o staronovém 
vedení města po posledních komunálních 
volbách byl zároveň útěkem od neúspěchu 
ve volebním klání a povolebním vyjedná-
vání. Podobně absence pana starosty na 
jednání zastupitelstva o založení městské 
firmy nebylo jistě náhodné. Je hlavním ini-
ciátorem a propagátorem hotelu s pivova-
rem za městské peníze, a pokud by si byl jist 
schválením, tak by jistě neriskoval, že jeho 
chybějící hlas bude jediným, který by jinak 
jisté schválení zhatil. Nemá smysl nutit za-
stupitele být svědky svých neúspěchů, ale 
ke cti jim tato odcházení, která zároveň vy-
padají jako utíkání, dle mého názoru ne-
slouží. Dnešní zimní květina patří všem, 
kteří od svých životních zklamání i proher 
neodcházejí ani neutíkají.
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Návštěva polikliniky Ostrov s invalidním vozíkem 
– zážitek, který si nechci zopakovat

Jarda Bělohubek

6. února dopoledne jsme vezli handicapo-
vanou matku na vyšetření na polikliniku 
Ostrov (je imobilní, na invalidním vozíku, 
není schopna udělat ani krok). Protože 
chodníky po městě už byli uklizené 
a chtěli jsme se trochu provětrat, jeli jsme 
pěšky pouze s vozíkem, bez auta. Hlavní 
vchod polikliniky z  ulice Hroznětínská 
nemá nájezdy pro vozík (jsou zde schody) 
proto využíváme boční branku z  Bez-
ručovy ulice.

Jaké bylo naše překvapení, když jsme 
zjistili, že přístupová cesta touto brankou 

k  jediné příjezdové rampě polikliniky je 
uzavřena.

Zvolili jsme tedy jedinou možnou cestu, 
a  to okolo budovy po zadní příjezdové 
cestě (z ulice Hroznětínská), určenou ale 
zřejmě jen pro auta, protože byla neudržo-
vaná, namrzlá s hromadami ledu a pro inva-
lidní vozík opravdu velmi těžko sjízdná. Sur-
fování s vozíkem mezi osobními auty, která 
tudy projížděla, byl také silný zážitek, řidiči 
byli opravdu „nadšeni“, že se mezi nimi 
motá „řidič“ invalidního vozíku, kterému 
podkluzují nohy, jede pomalu a vypadá, že 
každou chvíli svůj „náklad“ na boulích ledu 
vyklopí…).

Po úspěšném doklouzání k  rampě 
u zadního vchodu jsme alespoň ocenili, 
že tentokrát byla rampa posolená a  ne-
klouzala. Situace před několika týdny, 
kdy jsme podobnou cestu s vozíkem ab-
solvovali, byla také nezapomenutelná 

– v  té době sice ještě fungovala zadní 
branka z Bezručovy ulice, ale rampa byla 
tak namrzlá, že jízda s vozíkem směrem 
nahoru byla možná jen s rozběhem a fy-
zicky velmi náročná. Cesta dolů byla jak 
na saních – s překvapením, co se stane, až 
se dole přední kolečka vozíku zaseknou 
do nějaké praskliny ve zmrzlém asfaltu – 
opravdu adrenalinová záležitost.

Poděkování
Marek Šinkovič, Ostrovský Macík z. s.

Děkujeme městu Ostrov, Městské policii 
Ostrov za perfektní spolupráci, MVDr. Mol-
carové za veterinární péči o psy. Všem, kteří 
si z našeho útulku pořídili čtyřnohého ka-
maráda, dále dárcům, kteří přispěli útulku 
jak finančně, tak i materiálně, kabelové TV 
Ostrov za inzerci psů, dobrovolníkům, kteří 
ve svém volném čase venčí psy z útulku, 
dále těm, kterým není lhostejný osud opuš-
těných a  ztracených psů a pomáhají jim 
s námi hledat nové domovy.

Poděkování
Dana Vojtová, Vladimír Vojta

Děkujeme Sašovi Rychlíkovi, Vaškovi Liš-
kovi, Standovi Vaško, Lubošovi Weberovi 
a dalším dobrým lidem, kteří se scházejí 
v hospůdce Derato, že nám připravili krásné 
překvapení před Vánočními svátky. Zorga-
nizovali sbírku peněz pro našeho syna Lá-
díka, který je trvale upoután na vozík, a tím 
nám přispěli na zpestření Ládíkova pro-
gramu. Bylo to opravdu krásné lidské gesto, 
které se dnes vidí málokde. Moc si toho ce-
níme a ještě jednou děkujeme.
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Nadvláda ostrovské krasobruslařky
MUDr. Michaela Hanzlíková, předsedkyně 

SKK Karlovy Vary

Michaela Lucie Hanzlíková, sedmnáctiletá 
česká reprezentantka v krasobruslení, senior-
ská mistryně České republiky se nominovala 
na lednové Mistrovství Evropy 2017, které se 
konalo v Ostravě jako jediná česká zástup-
kyně a nezklamala. Míša jela do Ostravy s jas-
ným cílem, zajet dobře a postoupit do finálo-
vých volných jízd. Krátký program Míša zajela 
v osobním rekordu a čekalo jí vytoužené fi-

nále, v kterém se stala 20. nejlepší seniorskou 
krasobruslařkou v Evropě. Ale protože je Míša 
věkem ještě juniorka, hned z ledu Mistrovství 
Evropy odjela na republikový juniorský šam-
pionát do Náchoda. A z Náchoda si Míša od-
váží další mistrovský titul, tentokrát juniorský. 

V krasobruslení je získání obou titulů unikát, 
při pátrání v historii se to ještě žádné krasob-
ruslařce od roku 1994 nepodařilo, starší vý-
sledky jsme v archívu bohužel nedohledaly.

Juniorský titul znamená nominaci na Juni-
orské Mistrovství světa, které se bude konat 
v březnu v TaipeiCity, městě Čínské repub-
liky na ostrově Tchajwan a Míša se ho opět 
zúčastní jako jediná česká zástupkyně v žen-
ské kategorii. A jako dvojnásobnou mistryni 
Míšu čeká také seniorské Mistrovství světa, 
které bude na přelomu března a dubna v Hel-
sinkách (Finsko) a Míša zde bude opět jako 
jediná česká zástupkyně, protože v ženském 
krasobruslení je pro české zástupkyně na šam-
pionátech místo jen pro jednu a to tu nejlepší 
a tou je pro tuto sezónu v českém krasobrus-
lení ostrovská krasobruslařka Michaela Lucie 
Hanzlíková. A jaký má Míša cíl na světových 
šampionátech? Stejný, jako vždy, chce zajet 
dobře!

A my jí za celý krasobruslařský klub SKK 
Karlovy Vary přejeme hodně štěstí a jsme na 
ni pyšní.

Třetí ročník ostrovského turnaje v šipkách zná vítěze
Jan Mrenica

Mrazivou sobotu 28. ledna 2017 se v Ostrov-
ské pivnici Kolečko uskutečnil, Memoriál Mi-
lana Fialy“. Kamarádi, příznivci a fandové ši-
pek se zde sešli již potřetí v řadě.

Jedná se o jeden z největších šipkových 
turnajů v kraji, který má každoročně nevyšší 
účast ze všech turnajů konaných v Ostrově. 
Minulého ročníku se účastnilo úctyhodných 
a  zároveň rekordních 67 hráčů. V  tomto 
ročníku se sice očekávala menší účast, ale 
i přesto 53 zaregistrovaných šipkařů udělalo 
skvělou a pohodovou atmosféru. Nechyběli 
hráči z Karlových Varů, Nejdku, Chodova 
a Kraslic. Memoriálu se ale převážně zúčast-
nili domácí šipkaři z Ostrova, včetně Mila-
novo nejbližší rodiny a jeho kamarádů.

Turnaj již tradičně zahájila dcera Nikola Fia-
lová hodem první šipky. Skvělá parta lidí se po 
té náramně bavila až do pozdních hodin. Pro 
všechny zúčastněné šlo především o dobrou 
zábavu, ale přesto byla k vidění i dramatická 
utkání a  porážky většina hráčů brala spor-
tovně. Pro spoustu lidí nebylo ani tak důležité 
vyhrát, ale především se zúčastnit.

Do finálové osmičky se probojovali tři hráči 
z Ostrova, tři z Karlových Varů, jednoho zá-
stupce měl Chodov a Nejdek zastoupil loňský 
vítěz Radek Krůta. Ten se letos musel bohužel 
spokojit se šestým místem. Pátou příčku si 

vybojoval Bronislav Dvor-
ský z  Chodova. Těsně pod 
stupněm vítězů skončil René 
Loučim, hráč Domina Ostrov. 
Třetí místo bylo pro všechny 
přítomné velkým a  příjem-
ným překvapením. Stal se 
jím organizátor turnaje Os-
trovský Škodík Jan Mrenica 
a  právě on vyřadil cestou 
k bronzové příčce loňského 
vítěze. Ale hrdinkou dne 
se stala bezesporu Patricie 
Rajtolarová hrající za team 
Racek Karlovy Vary, která byla pouhý jeden 
jediný leg od celkového a zároveň senzačního 
vítězství. V minulém ročníku skončila na po-
sledním 67. místě a letos brala stříbro! Nutno 
podotknout, že měla opravdu velmi těžké losy 
a za svou úžasnou hru si skvělé umístění určitě 
zasloužila. Vítězem letošního ročníku se nako-
nec stal po výhře 4:1 domácí borec a jmenovec 
Petr Fiala s přezdívkou Pedro, který se nedávno 
zúčastnil „Turnaje Mistrů“ v Olomouci, kde 
skvěle reprezentoval náš kraj a s třetím místem 
si přivezl domů svůj doposud největší úspěch. 
Loňský vítěz memoriálového turnaje pak hrdě 
předal svůj putovní pohár novému majiteli.

Ten den se předávaly i další ceny. Jak již 
bylo zmíněno výše, nejlepší ženou se stala 
Patricie Rajtolarová, na druhém místě se 

umístila nejdecká Veronika Štroblová a třetí 
příčku obsadila domácí Klára Ogorková. Tur-
naj odpadlíků pak vyhrál Zdeněk Štěpánek 
a amatérem turnaje byl vyhlášen Karel Seidl. 
Druhý den, se Milanovi kamarádi sešli na 
hřbitově a uctili jeho památku.

Šipky jsou opravdu krásný a  nevyzpyta-
telný sport. Často nejde ani tak o hodiny strá-
vené u terčů, ale i o to mít trochu toho štěstí 
a hlavně pevné nervy. Ocenění a velké díky 
patří všem, kdo se na tomto skvělém turnaji 
podíleli. Pivnice Kolečko a šipkový klub Ško-
díci Ostrov děkují všem sponzorům, hráčům 
za sportovní výkony, divákům za podporu 
a personálu pivnice za super pracovní výkony.

Všichni se již dnes těší na další ročník to-
hoto speciálního turnaje.

foto: Kateřina Ogorková
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KŘÍŽOVKA

TAJENKA KŘÍŽOVKY
Zdeňka Newiaková, šéfredaktorka OM

Vážení čtenáři,
tajenka křížovky z únorového čísla Ostrov-
ského měsíčníku zněla: Ostrovské výstavy 
nespí.

Z úspěšných luštitelů byla vylosována 
Kateřina Žaloudková z Ostrova, která vy-
hrála dvě vstupenky na březnové divadelní 
představení SLAST v divadelním sále DK 
Ostrov. Upřímně gratulujeme.

Správné znění tajenky křížovky z tohoto 
čísla, která doplní větu „V ostrovské Městské 
knihovně se 23.  března představí úspěšný 

autor…“. zasílejte nejpozději do pátku 
10. března 2017 na e-mailovou adresu: me-
sicnik@ostrov.cz (do předmětu uveďte „ta-
jenka březen“), případně doneste osobně 
do podatelny Městského úřadu Ostrov 
(přízemí zámku, Jáchymovská 1, Ostrov) 
v zalepené obálce s označením „Ostrovský 
měsíčník – tajenka březen“. Ze správných 
odpovědí opět vylosujeme výherce, který 
získá vstupenky na zajímavou kulturní akci 
a bude písemně informován a následně uve-
řejněn v dubnovém Ostrovském měsíčníku.

Tajenku vytvořila grafická společnost 
Alfasoft s. r. o.

inzerce

PRODEJ SLEPIČEK

4. BŘEZNA 2017
OSTROV – u čerp. st. 
BENZINA V 16.00 hod.

Drůbež Červený Hrádek prodává 
slepičky typu Tetra hnědá a Dominant 
ve všech barvách z našeho chovu! 
Stáří 14–19 týdnů. Cena 149–180 Kč/ks
Prodej se uskuteční:

Při prodeji slepiček – výkup králičích 
kožek – cena dle poptávky. 
Informace: Po–Pá od 9.00 do 16.00 hod. 
Tel.: 601 576 270, 728 605 840

Unikátní hokejový 
turnaj ročníku 2008

Karel Procházka, HC Čertíci Ostrov

Dvoudenní soutěž malých hokejistů se 
koná 4. a 5. března 2017 a HC Čertíci Ostrov 
budou u toho. A budou potřebovat vaši 
podporu, konkurence je veliká! Turnaj se 
koná s podporou města Ostrov na ostrov-
ském Zimním stadionu. Zahájen bude v so-
botu 4. března v 7:30 hodin a ukončen v ne-
děli 5. března večer.
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