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ÚVODNÍK

Milí čtenáři Ostrovského měsíčníku, 

stojíme na prahu nového roku 2014 a já mám tu 
čest počtvrté vás oslovit novoročním pozdravem. 
Uplynulý rok 2013 ve svém závěru odstartoval 
i poslední rok volebního období současného 
vedení města. Proto bych se s vámi rád podělil 
o  postřehy, ale i rekapitulaci práce vedení 
a  radních města od počátku volebního období, 
které začalo po volbách v listopadu roku 2010. 

Rok 2011 – město hospodařilo s rozpočtem 
439 mil. Kč a k nejvýznamnějším investičním 
akcím roku patřilo dokončení projektu Využití 
Paláce princů pro Městskou knihovnu Ostrov, 
celková cena díla 63,5 mil. Kč, z toho 85 % 
výdajů pokryly dotace z EU. Mezi další významné 
investiční akce tohoto roku patří realizace další 
etapy rekonstrukce Letního tábora v Manětíně 
v hodnotě 13 mil. Kč, rekonstrukce 1. etapy 
Čapkova ulice s náklady 3,8 mil. Kč, výměna oken 
a zateplení ZŠ Masarykova, kdy náklady činily 4,1 
mil. Kč, celkem na všechny investiční výdaje bylo 
v tomto roce vynaloženo bez mála 141 mil. Kč.

Rok 2012 – rok krajských voleb, díky i některým 
hlasům vás čtenářů OM jsem se stal v těchto 
volbách skokanem Karlovarského kraje a vaše 
hlasy mne vynesly z 25. místa kandidátky na místo 
druhé, hned za současného hejtmana Josefa 
Novotného, ještě jednou musím poděkovat za 
projevenou důvěru. Vrcholila hospodářská recese 
a město hospodařilo s rozpočtem bez mála 357 
mil. Kč. Mezi významné investiční akce tohoto roku 
bylo zahájení rekonstrukce ostrovského zámku na 
městský úřad, proinvestováno bylo cca 35 mil. Kč, 
Dům kultury Ostrov, rekonstrukce a modernizace 
spolufinancováno z programu ROP Severozápad, 
celkové náklady 23,5 mil. Kč, výstavba a rozšíření 
kapacity parkoviště u nemocnice na 117 míst 
s náklady 4,7 mil. Kč, realizace etapy Ostrovského 
ronda od vlakového nádraží po ul. Dukelských 
hrdinů celkovými náklady 2,5 mil. Kč, zahájení 
rekonstrukce objektu bývalé městské knihovny 
na vybudování prostor pro Oblastní charitu 
Ostrov, Rodinné centrum Ostrůvek a další 
občanská sdružení, proinvestováno v 1. etapě 1,1 
mil. Kč, rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ J.V. 
Myslbeka, 2. etapa náklady 4 mil. Kč. Celkem bylo 
v tomto roce proinvestováno cca 140 mil. Kč.

Rád bych ještě zrekapituloval i právě uplynulý rok 
2013. Hospodařili jsme s rozpočtem 353 895 tis. 
Kč. Pokračovala rekonstrukce ostrovského zámku, 
do konce roku bylo proinvestováno přes 60 mil. 
Kč, byla zahájena rekonstrukce pohledové zdi, 

NOVOROČNÍ POZDRAV 
STAROSTY MĚSTA ÚVODNÍK ŠÉFREDAKTORA

v rámci projektu bude vybudována vyhlídková 
plošina a zahrada vůní a barev, náklady na 
rekonstrukci 6,6 mil. Kč, projekt je realizován 
z  programu Ziel 3/Cíl 3 na podporu příhraniční 
spolupráce se svobodným státem Sasko a ČR. Na 
konci srpna jsme úspěšně ze stejného programu 
dokončili projekt cyklostezky Ostrov-Jáchymov, 
kdy náklady celkem pro obě města činily 11,5 
mil. Kč, v listopadu jsme slavnostně zkolaudovali 
rozšířené kapacity Domova pro seniory 
s celkovými náklady 9,5 mil. Kč. Senioři tak získali 
od vedení města pěkný dárek k Vánocům, navíc 
posílený o dva sponzorské dary po 50 tis. Kč. 
Byla dokončena rekonstrukce objektu bývalé 
knihovny, náklady dosáhly celkově 3,1 mil. Kč. 
Dokončili jsme také zateplení a výměnu výplní 
v átriu ZŠ Masarykova celkem za 1,3 mil. Kč. 
Podařilo se nám zrekonstruovat již třetí kuchyň, 
tentokráte v MŠ Krušnohorská, náklady dosáhly 
výše 3,4 mil. Kč. V rámci realizace úspor energie 
z programu MŽP jsme úspěšně zateplili ZŠ 
Májová, náklady na realizaci byly něco přes 11 
mil. Kč a MŠ Palackého, kde náklady na zateplení 
a výměnu oken dosáhly přes 7 mil. Kč. Díky velmi 
dobrému hospodářskému výsledku za rok 2012 
jsme postupně mohli v tomto roce zapojit do 
investičních výdajů i přebytek z hospodaření ve 
výši 60 378 tis. Kč. Z uvedeného vyplývá, že jsme 
v roce 2013 proinvestovali 146 mil. Kč.

Vážení a milí čtenáři, rok 2013 nebyl pro město 
Ostrov jen významným investičním rokem, neboť 
se v Ostrově událo i spousta zajímavých akcí. 
Pokračoval další ročník Ostrovského kulturního 
léta, tentokráte se zlatým slavíkem Tomášem 
Klusem a dalšími interprety, proběhl 9. ročník 
Ostrovského soukání, 45. ročník Dětského 
filmového a televizního festivalu Oty Hofmana 
s tématem „Hry a volný čas“, zvykli jsme si na 
pravidelné konání ostrovských trhů na Mírovém 
náměstí a mohl bych jmenovat další a další 
zajímavé akce. 

Na politické scéně došlo k zásadním změnám. 
Předchozí vláda pod vedením pana Nečase 
předváděla jeden kotrmelec za druhým a nakonec 
její činnost skončila fiaskem. V důsledku této 
politické krize byly v ČR vyhlášeny mimořádné 
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR, které proběhly v říjnu 2013. Věřme, že nová 
vláda povede tuto zemi k prosperitě a podaří se jí 
zejména snížit schodek státního rozpočtu. 

Závěrem mi dovolte, milí čtenáři Ostrovského 
měsíčníku, vážení spoluobčané, abych poděkoval 
svým spolupracovníkům z Městského úřadu 
Ostrov za spolupráci a to po celou dobu 
dosavadního volebního období. Právě i oni mají 
velký díl na realizaci investičních akcí, kterými 
rozvíjíme a zkrášlujeme naše město. Věřím, že tato 
spolupráce bude pokračovat i v nadcházejícím 
roce 2014 a na úplný závěr bych vám rád, tak 
jako v minulém roce, tlumočil přání od nás 
radních města Ostrov: „Do nového roku 2014 
vám přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, 
pohody a osobních úspěchů a budeme se s vámi 
těšit na další spolupráci.“ (rada města: Bc. Pavel 
Čekan, Milan Matějka, RNDr. František Wohlmuth, 
Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír 
Trafina a Ing. Václav Brodec).

Bc. Pavel Čekan, starosta města Ostrov

Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych vám jménem redakční rady 
a všech zaměstnanců Domu kultury Ostrov, kteří 
se pravidelně podílejí na tvorbě Ostrovského 
měsíčníku, popřál vše nejlepší do nového roku 
2014, jehož první kapitola se právě začíná psát. 
Lze přitom předem tušit, že se bude jednat 
o  zajímavý příběh s řadou významných událostí 
a dějinných milníků, jež si jistě najdou důstojné 
místo v kronice města. Kromě řady již tradičních 
akcí, o nichž více napoví článek ředitelky domu 
kultury Romany Parmové, nás čeká šedesáté 
výročí položení základního kamene dominanty 
Mírového náměstí − domu kultury. Na něj v létě 
naváže vskutku velkolepé slavnostní otevření 
zrekonstruovaných prostor ostrovského zámku, 
v nichž nově najde své sídlo městský úřad. 
Dojde tak k pomyslnému návratu ke kořenům, 
kdy architektonicky skvostný, původně 
šlechtický areál získá zpět svůj status správního 
a administrativního centra širého okolí. Zároveň 
se tak naplní cíl obnovit historickou zámeckou 
část v její původní kráse. Doufejme tedy, že se 
tento projekt, patřící k největším investičním 
akcím vůbec, dočká zdárného konce a pomůže 
rovněž obnovit ruch a zašlou slávu Starého 
města. Podzim se následně ponese ve znamení 
46. ročníku Dětského filmového a  televizního 
festivalu Oty Hofmana, jenž nabídne řadu 
zajímavostí a novinek. Rovněž proběhnou 
důležité volby do místního zastupitelstva, kde vy, 
občané Ostrova, dostanete opět možnost vybrat 
si nové vedení radnice a ovlivnit tak směřování 
města do budoucích let.

Zpět ale k samotnému Ostrovskému měsíčníku. 
Jak jste již možná zaznamenali, s novým rokem pro 
nás měsíčník připravuje nová grafická a tiskařská 
firma Saneb z Brna, jež vyšla jako vítěz nedávno 
proběhnuvšího výběrového řízení. Od spolupráce 
s novými partnery si slibujeme především zvýšení 
úrovně grafické podoby měsíčníku, kvalitnější tisk 
i podkladový papír. Na základě vašich podnětů 
jsme spolu s ředitelkou domu kultury Romanou 
Parmovou a radním Ing. Josefem Železným vedli 
jednání s distributorem měsíčníku. Včasný roznos 
do schránek vás, našich čtenářů, by tak již měl být 
zajištěn. V opačných případech prosím neváhejte 
kontaktovat pracovnice Infocentra na Mírovém 
náměstí, pomůžete nám tak zlepšit kvalitu 
poskytovaných služeb.

Závěrem krátce k obsahu. Lednové vydání je 
zaměřeno velmi historicky, což jistě ocení řada 
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PUBLIKAČNÍ KALENDÁŘ 
PRO 1. POLOLETÍ ROKU 2014

amatérských historiků a milovníků dějin našeho 
města. Tématem čísla je třísetleté výročí podepsání 
rastattského míru, dokumentu, který ukončil 
poslední fázi tzv. války o španělské dědictví 
(1701 − 1713/1714) − spolu se sedmiletou 
válkou (1756 − 1763) bezpochyby jednoho 
z  nejvýznamnějších konfliktů Evropy 18. století. 
Mírová smlouva měla stěžejní dopad na rozvoj 
bádenského markrabství, které se tak po letech 
nátlaku ze strany francouzského „krále Slunce“ 
Ludvíka XIV. mohlo konečně znovu nadechnout 
a rozvíjet. Jeho pánem či přesněji paní nebyl nikdo 
jiný než nám všem známá Sibylla Augusta, vdova 
po markraběti Ludvíku Wilhelmovi, která pod svou 
vládou propojila město Rastatt s Ostrovem. Mezi 
oběma centry jejích panství následně probíhala 
čilá výměna informací, avšak především sdílení 
kulturních prvků, což se snad nejvíce odrazilo 
v architektuře (viz kopie Einsiedelské kaple). Více 
o celé této svým způsobem romantické době 
a plánu oslav se dozvíte v článku členky Spolku 
přátel města Ostrova Zuzany Železné. S trochu 

INFORMACE O VYDÁNÍ

Ostrovský měsíčník vydává Dům kultury 
Ostrov v nákladu 8000 kusů měsíčně.

Distribuce je zajišťována zdarma do každé 
ostrovské domácnosti.

Redakční uzávěrka čtenářských příspěvků 
do příštího čísla je v pátek 17. ledna 2014. 
Uzávěrka reklamy již ve středu 15. ledna 
2013.

Příspěvky a inzeráty došlé po tomto 
termínu nemusejí být otištěny!

Grafická úprava, zlom, tisk: Samab Brno 
Group a. s., Cyrilská 14, Brno 614 00

Šéfredaktor, edice a korektury: Jan Železný

Redakční rada (a-z): Bc. Pavel Čekan, Mgr. 
Zdeňka Čepeláková, Milan Matějka, Walburga 
Mikešová, Vojtěch Písačka, Ing. Marek 
Poledníček, Romana Parmová, Ing. Jana 
Punčochářová, Ing. Jitka Samáková.

Redakční rada neodpovídá za text inzerce. 
Názory přispěvatelů se nemusí shodovat 
se stanoviskem redakční rady.

Své příspěvky, dotazy a připomínky 
zasílejte na e-mail: sefredaktor@dk-ostrov.
cz, popřípadě se obracejte na Informační 
centrum v DK Ostrov (tel. 353 800 526).

Inzerce: sefredaktor@dk-ostrov.cz, 
Infocentrum DK Ostrov (tel. 353 800 526, 
353 800 542)

Registrační značka: MK ČR E 16035

Webové stránky měsíčníku: www.dk-ostrov.
cz/o-nas/ostrovsky-mesicnik/

Facebook: www.facebook.com/
OstrovskyMesicnik

Titulní fotografie převzata z: Archiv Ing. 
Josefa Železného

Drobné fotografie převzaty z: Archivy 
autorů článků (není-li uvedeno jinak)

Vážení čtenáři, na základě vašich žádostí jsme pro 
vás připravili publikační kalendář Ostrovského 
měsíčníku pro 1. pololetí roku 2014. Věříme, že 
vám tento seznam pomůže lépe si naplánovat 
tvorbu příspěvků či podání vašich inzerátů 
a  reklam. Zároveň velmi zdůrazňujeme nutnost 

dodržování níže zmíněných termínů. Pozdní 
zasílání článků stěžuje práci redakce i grafiků 
a je tak nutno takovouto tvorbu odmítat, 
respektive přesouvat do dalších vydání. Žádáme 
rovněž všechny přispěvatele, aby se seznámili 
s pravidly publikování, která naleznou na webu 
Domu kultury Ostrov v sekci Ostrovský měsíčník. 
Děkujeme.

Leden:
Uzávěrka reklam: 15.1. st
Uzávěrka příspěvků: 17.1. pá

Únor:
Uzávěrka reklam: 12.2. st
Uzávěrka příspěvků: 14.2. pá

Březen:
Uzávěrka reklam: 14.3. pá
Uzávěrka příspěvků: 17.3. po

Duben:
Uzávěrka reklam: 16.4. st
Uzávěrka příspěvků: 18.4. pá

Květen:
Uzávěrka reklam: 16.5. pá
Uzávěrka příspěvků: 19.5. po

Červen:
Uzávěrka reklam: 13.5. pá
Uzávěrka příspěvků: 16.5. po

Jan Železný, šéfredaktor

mladšími dějinami Ostrova je následně spjat 
příspěvek Ing. Josefa Mackeho pojednávající 
o  dalším významném výročí, tentokrát otevření 
budovy městského sirotčince v období před 
vypuknutím 1. světové války. I tato budova 
si navzdory mnoha bouřlivým desetiletím 
zachovala takřka svůj původní ráz − dnes v ní sídlí 
Základní škola praktická a speciální.

Nelze však pouze hledět do minulosti (byť jakkoli 
slavné), naopak je potřeba žít v současnosti. 
Chybět proto nemohou ani aktuality z města, 
kde se dozvíte o plánovaných rekonstrukcích 
v  ostrovské teplárně, otevření rozšířeného 
domova seniorů nebo průběhu Tříkrálové sbírky 
2014.

Čtení plné novoroční pohody a inspirace vám 
přeje

Jan Železný, šéfredaktor 
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polní maršál Claude-Louis–
Hector Villars a za císaře 
princ Evžen Savojský, ukončil 
válku o španělské dědictví. 
Tu vyvolala smrt posledního 
španělského Habsburka Karla 
II, který zemřel bez dědiců. Jak 
Habsburkové, tak i francouzští 
Bourboni si dělali na trůn 
nároky. Poté, co nechal Ludvík 
XIV. korunovat svého vnuka 
Filipa španělským králem, 
vytvořila se evropská koalice 
pod vedením anglického 
krále Williama III. za účasti 
Nizozemska a Svaté říše 
římské a postavila se proti jeho 
hegemonistickým snahám. 
Po ukončení třicetileté 
války započal Ludvík 
XIV. padesátileté období 
francouzské expanzivní 
politiky, které skončilo právě 
touto válkou, trvající od roku 
1701. Tomuto aktu, který 
znamenal konečně mír ve 
střední Evropě, předcházela 
ještě mírová jednání ve 
městě Utrecht v Nizozemí 
a následoval dokument 
podepsaný ve švýcarském 
městě Badenu. 

Trosky zničených hradů 
a  zámků, zbytky pevností na 
pravém i levém břehu Rýna 
a obranné linie Ludwiga 
Wilhelma ve středním 

Bádensku jsou němými svědky válečného 
běsnění v této oblasti. Pro něho jako velitele 
vojsk to nebyla lehká situace, přesto se mu 
podařilo udržet v šachu mohutnou přesilu – 
armádu francouzského maršála Villarse. Právě 
v tomto období došlo k přemístění rezidence 
z Baden Badenu do Rastattu. Zámek, jehož 
stavba započala v roce 1700, se v roce 1705 stal 
sídlem bádenské vlády. Město chránila řada 
opevnění. Je položen také základní kámen jedné 
z nejkrásnějších staveb města – zámku Favorit, 
ve kterém Sibylla Augusta shromáždila sbírky 
čínského a evropského porcelánu, významnou 
kolekci českého skla, hliněného a kameninového 
nádobí a štrasburské keramiky. Stavba byla 
realizována stavitelem Michaelem Ludwigem 
Rohrerem, který se podílel i na dalších barokních 
klenotech města a dokončena byla v roce 1711. 
Po uzavření rastattského míru se Sibylla Augusta 
vrátila z nedalekého města Ettlingenu zpět 
do Rastattu a pokračovala v jeho zvelebování. 
V  roce 1722 vznikla další pozoruhodná stavba 
– letohrádek Pagodenburg, který se nachází 
v  blízkosti Einsiedelnské kaple. To je jen krátký 
výčet událostí, které byly ovlivněny neklidným 
obdobím válek a následným podepsáním tohoto 
významného aktu.

Město Rastatt připravilo ve spolupráci se svými 
kooperačními partnery (Státní zámky a zahrady 
Bádenska Württemberska, Vojenské muzeum 

V letošním roce čeká naše partnerské město 
Rastatt v rámci oslav 300. výročí rastattského míru 
řada významných kulturních a společenských 
akcí. Oslavy propuknou ve čtvrtek 6. března 2014 
– v den podpisu tohoto aktu, který znamenal po 
století válek v této oblasti konečně mír a možnost 
rozvoje Bádenského markrabství. Mladé město 
Rastatt, založené Ludwigem Wilhelmem, 
markrabětem bádenským, v roce 1700, mohlo 
být (i když až po jeho smrti) dle jeho plánů 
konečně dostavěno. Franziska Sibylla Augusta 
nechala krátce po této události položit základní 
kámen další kopie Einsiedelnské kaple, která byla 
dokončena v roce 1715 a v současnosti prochází 
rekonstrukcí fasády. Zatímco ostrovská kaple byla 
poděkováním za uzdravení jejího nejstaršího syna 
Ludwiga Georga, rastattská vznikla z vděčnosti za 
uzavřený mír. Nastává období rozvoje a rozkvětu 
a impuls ke stavební činnosti vychází právě ze 
Schlackenwerthu (Ostrova), kde už se v té době 
nacházela řada významných staveb (kaple sv. 
Floriana, Einsiedelnská kaple, obnovená zámecká 
zahrada atd.), které Franziska Sibylla realizovala. 
Do Rastattu přivedla z ostrovského panství 
i  řadu umělců, architektů, malířů, dekoratérů, 
hudebníků a řemeslníků.

Mírové rozhovory v Rastattu započaly již 26. 
listopadu 1713 a samotná smlouva byla uzavřena 
po dlouhých jednáních v noci z 6. na 7. března 1714. 
Tento dokument, který podepsali francouzský 

TÉMA MĚSÍČNÍKU
Rastatt, Historická knihovna) řadu významných 
akcí. Již v květnu 2010 vytvořila rada města 
v čele se starostou Hansem-Jürgenem Pütschem 
pracovní skupinu složenou ze zástupců státní 
správy, kultury, marketingu města a veřejnosti, 
která se po celou dobu pravidelně scházela, aby 
vyhodnotila stadia přípravy těchto velkolepých 
oslav. Slavnostního aktu 6. března 2014 se 
zúčastní také předseda spolkové země Bádenska-
Württemberska Winfried Kretschmann, který 
převzal záštitu nad oslavami a místopředseda 
Evropského parlamentu Rainer Wieland. 
Téhož dne bude slavnostně otevřena i výstava 
v  městském muzeu nazvaná „… dass aller Krieg 
eine Thorheit sey“ (…, že všechny války jsou 
nesmyslné“ – výrok prince Evžena Savojského), 
která bude kromě jiného obsahovat i exponáty 
ze švýcarského města Einsiedeln a také z našeho 
města – všechna tato místa spojuje pobyt 
markraběnky bádenské Sibylly Augusty. Jedním 
z témat výstavy je také politika znovuosídlení 
a obnovy bádenského markrabství a role Ostrova 
– Schlackenwerthu v tomto procesu. Vedoucí 
Rastattského městského muzea Iris Baumgärtner, 
která obě města navštívila, ocenila profesionální 
přístup historičky umění Mgr. Čepelákové 
a kronikářky města Walburgy Mikešové, které se 
rovněž podílejí na přípravě expozice. Zajímavou 
informací pro toto muzeum byla například zpráva 
o existenci jednoho sousoší Karlova mostu v Praze, 
které je ojedinělou připomínkou rastattského 
míru u nás a tvoří je postava Turka věznícího 
křesťany, sv. Jana z Mathy a sv. Felixe z  Valois, 
zakladatelů řádu trinitářů, jejichž posláním bylo 
vykupovat křesťany z tureckého zajetí. Třetím 
světcem je sv. Ivan Poustevník, který tu prezentuje 
Čechy. Dílo vytvořili v roce 1714 barokní sochaři 
Jan a Ferdinand Maxmilián Brokoffové jako dar 
hraběte Františka Josefa Thuna z Klášterce. Nápis 
na podstavci zní „ …když byla vlast zbavena moru 
a uzavřen mír s Francouzi“. 6. března bude rovněž 
zahájena multinárodní výstava ve Vojenském 
muzeu nazvaná „Mír pro Evropu: 1714 − 2014: 
300 let rastattského míru“, jejíž exponáty viděli 
v  loňském roce již návštěvníci v nizozemském 
městě Utrecht a později budou vystaveny 
i v Madridu a švýcarském Badenu – tedy ve 
městech, která hrála významnou úlohu v procesu 
podepsání rastattského míru. Dne 9. března se 
uskuteční přednáška v sále Historické knihovny 
a  za zmínku stojí i komentované prohlídky 
výstavy v muzeu, kde budou návštěvníci 
provázeni maršálem Villarsem a princem 
Evženem Savojským. V rámci festivalu pouličního 
divadla „tête-á-tête“, který se ve městě koná 
pravidelně každé dva roky, uvidí diváci na dvoře 
zámku inscenaci „Spiel mit Grenzen“ v podání 
německo-francouzského divadelního souboru, 
která se tematicky váže k této události.

 V rámci oslav bude vydána i publikace kronikáře 
města Olivera Fiega, řada propagačních materiálů, 
nezapomíná se ani na kulinářské speciality – 
bude podáváno tzv. mírové pivo a rastattské 
mírové pralinky, které vytvořil jeden z místních 
vyhlášených cukrářů. Sběratelé se mohou těšit 
na medaili znázorňující prince Evžena a maršála 
Villarse. Příští rok žije naše partnerské město 
rastattským mírem současně také 300. výročím 
postavení Einsiedelnské kaple a my mu můžeme 
jen přát, aby se oslavy vydařily!

Zuzana Železná, 
Spolek přátel města Ostrova

RASTATTSKÝ MÍR − MÍR PRO EVROPU

Kopie slavné Einsiedelské kaple (zdroj: web města Rastatt).



5OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK | LEDEN 2014

AKTUALITY Z MĚSTA

KAPACITA DOMOVA PRO 
SENIORY ROZŠÍŘENA

Jedná se o areál původních budov školky 
a  jeslí z 60. let 20. století se dvěma nadzemními 
podlažími u hlavních pavilónů a jedním 
nadzemním podlažím u středového pavilonu 
a spojovacích krčků. V rámci projektu došlo 
k přestavbě hlavního pavilonu v jižní části areálu 
(budova A) a na něj navazujícího spojovacího 
krčku (budova B). Před zahájením prací byla prává 
část 1. NP a spojovací krček objektu využívána 
Oblastní charitou k provozu Domova pro seniory 
se dvěma pokoji s kapacitou sedm lůžek. V levé 
části byla provozována ordinace ortopedického 
lékaře. Celá přestavba probíhala za plného 
provozu těchto zařízení.

Při přestavbě budovy A bylo přebudováno 
schodiště ve středu budovy, aby se dalo využívat 
jako únikový východ z budovy, v pravé části 1. NP 
vznikly čtyři pokoje s kapacitou 

devět lůžek včetně odpovídajícího sociálního 
zázemí, v levé polovině 1. NP budovy zůstala 
zachována lékařská ordinace. Ve 2. NP v každém 
křídle vznikly čtyři pokoje pro klienty 

s celkovou kapacitou po šesti lůžkách, celkem 
tedy dvanáct lůžek a jim odpovídající sociální 
zázemí. Budova B byla až na instalační kanál 
pod úrovní podlahy 1. NP snesena a nahrazena 
novou dvoupodlažní budovou. Do nové budovy 
byl osazen osobní výtah jako hlavní komunikační 
cesta a dále zde vznikla v 1. NP vstupní hala, 
sociální zařízení a sklady, ve 

2. NP pak jídelna pro klienty s funkcí společenské 
místnosti. Prostory Domova pro seniory nyní tedy 
nabízejí ve třech sekcích klientům celkem dvacet 
jedna lůžek včetně veškerého potřebného zázemí. 
Výstavba byla zahájena v únoru letošního roku 
a provozovateli předána do užívání v listopadu. 

Realizaci stavby zajišťovala firma KP Servis Most, 
s. r. o. dle dokumentace od projektové kanceláře 
Multitechnik – divize II, spol. s r. o., Chomutov. 
Technický dozor prováděl p. Vlastislav Novotný. 
Celkové náklady dosáhli výše 9,5 mil. Kč včetně 
DPH.

MěÚ Ostrov

Občané města Ostrova mají možnost odkládat 
použitý a nepotřebný textil do sběrného 
kontejneru na textil. Ve městě je umístěno od 
srpna 2013 již celkem sedm sběrných nádob 
a to v ulicích Lidická (blízko Penny), Masarykova 
(u ZŠ), Krušnohorská (křížení s ulicí Klínoveckou), 
Severní č.p. 1173, Hlavní třída u pavilonu „C“ 
Domova důchodců, Lidická u č.p. 1295/96.

Kontejnery na textilní odpad do Ostrova umístila 
firma Koutecký s. r. o., která se zabývá recyklací 
− využitím textilního odpadu. Ošacení, které 
může ještě sloužit k dalšímu upotřebení, je 
předáváno charitativním organizacím (např. 
Klokánek, SOS dětské vesničky, Český červený 
kříž, diecézní charita a jiné oblastní charity). 
Ty je dále distribuují. Ostatní nasbíraný textilní 
odpad je využit jako druhotná surovina pro další 
zpracování. Z textilního odpadu jsou vyrobeny 
například čisticí hadry. Důvodem pro umísťování 
kontejnerů je pomoc životnímu prostředí. Sběrem 
textilního odpadu totiž tento odpad neskončí na 
skládce nebo ve spalovně jako doposud, ale je 
využit − recyklován. Neukládejte textilní odpad 
u kontejnerů na komunální odpad! Tam využit 
nebude, pouze vzniká nepořádek.

Projekt rozmísťování sběrných nádob na textilní 
odpad nese název Koutex. Ten je podporován 
Ministerstvem životního prostředí ČR. Místa pro 
kontejnery jsou vybírána tak, aby k nim lidé mohli 
přijet autem a měli tak možnost vzít s sebou pytle 
či tašky s textilním odpadem.

Do kontejneru vkládejte:

 košile, trička, mikiny, svetry, šaty i sukně

 kalhoty, tepláky, pyžama

 saka, kabáty, bundy

 utěrky, ručníky, ložní prádlo, bytový textil

 spárovanou obuv

 kabelky, tašky, batohy

 hračky

Nepotřebné ošacení, spárovanou obuv či hračky 
pro které již nemáte žádné další využití a ve vaší 
domácnosti jen překáží, vkládejte v igelitových 
taškách (či jiných obalech).
Do kontejneru nepatří: koberce, matrace, 
netextilní materiály, silně znečištěné a mokré 
textilie.
Myslete, prosím, na skutečnost, že s tímto 
materiálem bude při následném zpracování 
ručně manipulováno.

Bc. Petra Niederhafnerová, 
odbor majetkové správy

VYUŽITÍ KONTEJNERŮ NA TEXTIL OSTROV JE PRVNÍ V LIZE ODPADŮ

V pondělí 9. prosince 2013 se od 11.00 hod. 
uskutečnilo ve společenském sále Krajské 
knihovny Karlovarského kraje slavnostní vyhlášení 
výsledků Ligy odpadů 2013 – 8. ročníku soutěže 
obcí Karlovarského kraje v třídění využitelných 
složek komunálního odpadu a obalů. Soutěže 
se zúčastnily všechny obce z regionu zapojené 
do systému EKO-KOM. Soutěžilo se ve dvou 
kategoriích – obce do 1000 obyvatel včetně 
a  obce nad 1000 obyvatel. Vítězné obce v obou 
kategoriích obdržely finanční odměnu 60 tis. 
Kč za 1. místo, 30 tis. Kč za 2. místo a 10 tis. Kč 
za umístění na 3. příčce. V kategorii nad 1000 
obyvatel získalo 1. místo město Ostrov a  tudíž 
finanční prémii v hodnotě 60 tis. Kč. Dárkový 
poukaz a diplom převzal místostarosta města pan 
Milan Matějka. Současně s Ligou odpadů 2013 
byla také vyhodnocena výtvarná soutěž „Hrajeme 
si s odpady“. 

Mgr. Lucie Mildorfová, vedoucí OKSVS

termíny v roce 2013 -2014

Rozpis termínů, kdy bude společnost Marius 
Pedersen a.s., Ostrov zajišťovat odvoz stromků ze 
stanovišť kontejnerů: 

 27. prosince 2013 pátek

 2. ledna 2014 čtvrtek

 6. ledna 2014 pondělí

 13. ledna 2014 pondělí

 20. ledna 2014 pondělí

 27. ledna 2014 pondělí

Prosíme o dodržení výše uvedených termínů.

Odbor MS MěÚ Ostrov

SVOZ VÁNOČNÍCH STROMKŮ 

Předání vánočního stromku (zdroj: MěÚ Ostrov).

Zdroj: MěÚ Ostrov.
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V pondělí 9. prosince 2013 přijela do Ostrova 
v rámci poslaneckých dnů v regionu poslankyně 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR paní 
Markéta Wernerová, členka Poslaneckého 
klubu České strany sociálně demokratické, 
Ústavně právního výboru a Výboru pro vědu, 
vzdělání, kulturu a tělovýchovu. Za doprovodu 
starosty města Bc. Pavla Čekana vedly její kroky 
do Gymnázia Ostrov, příspěvkové organizace 
zřizované Karlovarským krajem. Účelem návštěvy 
bylo vyjádření podpory petentům, kteří jsou 
podepsáni pod petici za zachování dvou prim na 
místním osmiletém gymnáziu. 

Ředitel školy Mgr. Jaroslav Šafránek hosty přivítal 
a poté zástupci petičního výboru z řad pedagogů i 
rodičů vysvětlili společně paní poslankyni důvody 
k sepsání petice. Rovněž uvedli, že k  dnešnímu 
dni se podařilo nasbírat více než 3 200 podpisů, 
což vypovídá o závažnosti řešené problematiky. 

V současné době vykazují všechny třídy 
ostrovského gymnázia téměř 100 % naplněnost 
(počet dětí ve třídě je třicet a více). Škola si 
tedy nemůže stěžovat na nedostatek zájmu 
ze strany studentské a rodičovské veřejnosti. 
Počty přihlášených ke studiu výrazně převyšují 
počty přijatých. Gymnázium Ostrov je jedinou 
logisticky dostupnou destinací pro nadané žáky 
z horských oblastí, měst a obcí. Již dnes tvoří 

žáci z těchto obcí celou jednu pětinu všech 
ostrovských gymnazistů. Také z Karlových Varů 
a z obcí jim blízkých dojíždí na gymnázium do 
Ostrova velký počet žáků a studentů. Absolventi 
gymnázia studují převážně na kvalitních 
a  náročných vysokých školách. Další profesní 
působení těchto studentů na Karlovarsku bude 
mít v budoucnu pro Karlovarský kraj, který má 
nejnižší procento vysokoškoláků v populaci, velký 
význam. Pokud bude škola neopodstatněným 
zásahem krajského vedení nucena otevřít pouze 
jednu primu, v delším časovém horizontu se sníží 
nabídka volitelných předmětů pro žáky, naruší se 
konzistence stabilizovaného a kvalifikovaného 
pedagogického sboru a dosud úspěšná 
a  konsolidovaná škola bude mít velké starosti, 
když navíc v horizontu několika let by byla 
ohrožena samotná existence Gymnázia Ostrov. 
Všichni však ve škole věří, že se vše v dobré obrátí 
a že v adventním čase dobrých skutků po vzoru 
ostrovských zastupitelů jim udělají ve čtvrtek 
12. prosince 2013 v Chebu radost také zastupitelé 
krajští. 

Bod týkající se projednávání koncepce reorganizace 
středního školství v Karlovarském kraji byl z jednání 
zastupitelstva Karlovarského kraje dne 12. prosince 
2013 stažen − pozn. redakce.

Mgr. Lucie Mildorfová, 
vedoucí OKSVS

PETICI PROTI RUŠENÍ PRIMY GYMNÁZIA PODPOŘILA POSLANKYNĚ 
PARLAMENTU

Srdečně zveme všechny předškoláky k zápisu 
do první třídy pro školní rok 2014/2015. Zápis je 
určený pro děti narozené od 1. září 2007 do 31. 
srpna 2008 a pro děti po odkladu povinné školní 
docházky. Zápisy proběhnou ve všech základních 
školách v Ostrově:

Základní škola Ostrov,
Masarykova 1289 (tel. 353 800 411)
středa 15. ledna 2014 14.00 – 17.30 hod.
čtvrtek 16. ledna 2014 14.00 – 17.30 hod.

Základní škola Ostrov, 
Májová 997 (tel. 351 124 821)
středa 15. ledna 2014 14.00 – 18.00 hod.
čtvrtek 16. ledna 2014 15.00 – 17.00 hod.

Základní škola Josefa Václava Myslbeka 
a Mateřská škola Ostrov, 
Myslbekova 996 (tel. 777 661 337)
středa 15. ledna 2014 14.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 16. ledna 2014 14.00 – 17.00 hod.

Vezměte s sebou: občanský průkaz nebo 
cestovní pas rodiče, rodný list dítěte a jeho 
průkaz zdravotní pojišťovny, potvrzení o trvalém 
pobytu dítěte, pokud se liší od trvalého pobytu 
zákonného zástupce, cizinci přinesou cestovní 
pas a doklad o pobytu dítěte na území ČR 
Upozorňujeme rodiče, že zápisem dítěte na 
konkrétní škole je zahájeno správní řízení – 
v řádném termínu je možné zapsat dítě pouze na 
jednu základní 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 neprovozují 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 základních škol takto:

a) Základní škola Ostrov, Masarykova 1289, 
okres Karlovy Vary

Ulice: Bezručova, Dlouhá, Družební, Dukelských 
Hrdinů, Halasova, Hroznětínská, Husova, 
Jáchymovská (mimo čp. 1377), Jiráskova, 
Jungmannova, Karlovarská, Klášterní, Klínovecká, 
Krušnohorská (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), Mořičovská, 
Na Máchadle, Radniční, Seifertova, Smetanova, 
Staré náměstí, Staroměstská, Sukova, Šafaříkova, 
Školní, Šlikova, Zahradní, Žižkova
Části: Hluboký, Květnová, Mořičov

b) Základní škola Ostrov, Májová 997, okres 
Karlovy Vary

ZÁPISY PŘEDŠKOLÁKŮ 
DO PRVNÍCH TŘÍD

Starosta města Bc. Pavel Čekan s poslankyní Markétou Wernerovou na schůzce s petenty 
z gymnázia (zdroj: MěÚ Ostrov).
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Ulice: Borecká, Habrová, Horská, Jáchymovská 
(pouze čp. 1377), Jedlová, Kollárova, 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, Vykmanov, 
Maroltov

c) Základní škola Josefa Václava Myslbeka 
a  Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, 
okres Karlovy Vary

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

Dagmar Shánělová, OKSVS

NEMOVITOSTI A NOVÝ 
OBČANSKÝ ZÁKONÍK

MEZI MĚSTY JE O DOTACE ZROP 
SEVEROZÁPAD VELKÝ ZÁJEM

Nový občanský zákoník, který nabývá účinnosti 
1. ledna 2014 přináší zásadní změnu v pojmu 
nemovitostí. Nemovitostmi již nadále nebudou 
stavby, ale pouze pozemky; stavby se stanou 
jejich součástí. To se bude týkat pouze staveb 
trvalých.

Co to bude znamenat v praxi?

Tam, kde je stavba i pozemek v rukou stejného 
vlastníka (nebo ve stejném podílu stejných 
spoluvlastníků), přestane být stavba od příštího 
roku samostatnou věcí a stane se součástí 
pozemku. Nadále již nebude možné prodat 
stavbu bez pozemku nebo pozemek bez stavby.

Tam, kde se vlastník pozemku liší od vlastníka 
stavby, se stavba nestane součástí pozemku, 
ale zůstane nemovitostí. Vlastníkům stavby 
i pozemku vznikne vzájemné předkupní právo.

V Ostrově je velké množství garáží soukromých 
vlastníků stojících na pozemcích města. 
Dotkne se jich nějak tato právní úprava?

V první řadě je potřeba rozlišit, zda se jedná 
o  stavbu dočasnou nebo trvalou. To zjistí každý 
vlastník v kolaudačním rozhodnutí, popřípadě se 
může dotázat na stavebním úřadě.

U staveb trvalých vzniká vlastníkovi garáže 
předkupní právo k pozemku. To neznamená, že 
jim město Ostrov musí na jejich žádost pozemek 
prodat, ale pokud by o prodeji uvažovalo, musí 
jim ho přednostně nabídnout. Také městu Ostrov 
vznikne předkupní právo na stavbu. Pokud bude 
chtít vlastník garáž prodat, musí ji přednostně 
nabídnout městu Ostrov. Pokud by byl pozemek 
nebo stavba prodány bez této nabídky, stala 
by se kupní smlouva od počátku neplatnou. To 
by mělo dopad i na nového nabyvatele, proto 
pokud budete kupovat stavbu na cizím pozemku, 
chtějte doložit, že prodávající nejprve stavbu 
nabídl vlastníkovi pozemku.

U garáží, které jsou stavbami dočasnými, 
nedochází k žádným změnám. Jejich majitelé 
musí sledovat, do kdy mají stavbu v kolaudačním 
rozhodnutí povolenu a případně požádat 
stavební úřad o prodloužení tohoto termínu. Při 
prodeji takové garáže nemají stávající vlastníci 
žádnou novou povinnost.

MěÚ Ostrov

Žadatelé z řad středních a malých měst mají 
o dotace z ROP Severozápad zájem. Do konce 
listopadu, kdy končila výzva k předkládání 
projektů, podali na Úřadu Regionální rady žádosti 
o dotace za bezmála 1,3 miliardy korun podílu 
dotace z EU. „Celkem bylo do oblasti podpory 
1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních 
a malých měst předloženo pětapadesát projektů, 
z toho 26 v Ústeckém a 29 v Karlovarském kraji. 
Finanční objem dotace EU z žádostí je přitom 
v obou krajích přibližně shodný,“ uvedl předseda 
Regionální rady Petr Navrátil. Ve výzvě bylo pro 
projekty středních a malých měst alokováno 
945 milionů korun. „Máme tedy převis poptávky 
nad množstvím peněz, které můžeme rozdělit. 
Z pohledu řízení programu je to dobře. Zájem 
žadatelů potvrdil naše výsledky průzkumu 
absorpční kapacity, který Regionální rada nechala 
provést počátkem roku. Potvrdilo se, že města 
neztratila o dotace zájem, a i když se operační 
program potýkal s řadou problémů, je tu dost 
starostů, kteří ROP Severozápad věří,“ řekl Petr 
Navrátil.

V rámci oblasti podpory 1.2 Podpora revitalizace 
a regenerace středních a malých měst, 
pro kterou je výzva vyhlášena, mohou být 
podpořeny například projekty zaměřené na 
revitalizaci,modernizaci, zatraktivnění a doplnění 
chybějící technické a občanské infrastruktury 
měst, modernizaci, obnovu a rozvoj městských 
center, náměstí, veřejných prostranství a zeleně 
nebo obnovu či modernizaci škol, knihoven nebo 
zařízení pro poskytování sociálních služeb.

Investiční akce úspěšných žadatelů mohou 
z  unijních fondů prostřednictvím ROP 
Severozápad v rámci oblasti podpory 1.2 získat 
dotaci až ve výši 85 % celkových způsobilých 
výdajů projektu. „Důležitou podmínkou, kterou 
musí žadatelé splnit, je správná etapizace 
projektu. Příjemce dotace bude muset do konce 
července 2014 profinancovat, tedy fakticky 
předložit faktury, minimálně za 15 % celkových 
způsobilých výdajů projektu. Tuto podmínku 
jsme museli do výzvy zapracovat kvůli nutnosti 
vyčerpat prostředky z ROP Severozápad 
v  termínech daných pravidlem n+3/n+2,“ 
uvedl Petr Navrátil. Ukončit projekt, tedy podat 
závěrečnou žádost o platbu, pak příjemci dotací 
budou muset nejpozději do 31. července 2014, 
31.července 2015, nebo u tří a více etapových 
projektů do 31. prosince 2015.

O tom, které projekty získají z ROP Severozápad 
podporu, by mělo být rozhodnuto na přelomu 
února a března příštího roku. Bezprostředně po 
předložení projektů byla zahájena kontrola jejich 
přijatelnosti a kontrola formálních náležitostí. 
Následně budou projekty bodovány úředníky 
Regionální rady a externími hodnotiteli. Z tohoto 
hodnocení pak vznikne tabulka s pořadím 
projektů podle počtu získaných bodů,na 
jejímž základě Výbor Regionální rady rozhodne 
o přidělení podpory jednotlivým žadatelům. 

Vojtěch Krump, 
tiskový mluvčí Úřad Regionální rady regionu 

soudržnosti Severozápad

V PROSINCI PŘIŠLY I SUDIČKY

První prosincovou sobotu byli na Staré radnici 
přivítáni noví občánci našeho města. 

Nevšední zážitek z tohoto slavnostního 
dopoledne si odnesl i starosta Pavel Čekan, 
který se ocitl ve dvojí roli. Tradičně společně se 
sudičkami vítal miminka, tentokrát však mezi 
nimi měl i svého nedávno narozeného syna 
Vojtíška. Každé miminko obdrželo pamětní list, 
maminky kytičku a tatínkové převzali drobné 
dárky od sponzorů. Koruna Pralines věnovala 
sladké pralinky, kavárna Caffíčko poukaz na 
kávu, Česká poštovní spořitelna nabídla založení 
dětského konta s malým bonusem, starosta Pavel 
Čekan pamětní padesátikorunu, firmy Sunar, 
Hipp a občanské sdružení Ostrůvek drobné dárky.

Tentokrát jsme přivítali: Adama Selbra , Adrianu 
Malou, Adélku Zelenkovou, Annu Pancovou, 

Jana Florka, Jana Patu, Lukáše Tománka, Matěje 
Rogaczewski, Mikuláše Záhorce, Miroslava 
Schuldese, Natálii Magenheimovou, Natálii 
Kamencovou, Ondřeje Lejska, Petra Gono, Petra 
Růžičku, Tomáše Benedika, Teodora Mezeru, 
Richarda Medveďa, a Vojtu Čekana.

Na další miminka se těšíme již 1. března 2014 
opět na Staré radnici.

Pavlína Lišková

Starosta Bc. Pavel Čekan s chotí a sudičkami 
(zdroj: Pavlína Lišková).
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Ostrovská teplárenská, a.s. podala v letošním 
roce dvě žádosti o evropské dotace na 
rekonstrukci rozvodů tepla ve městě. Cílem 
teplofikace města Ostrova je snížení tepelných 
ztrát v rekonstruovaných rozvodech a úspora 
energií vedoucí následně ke snížení úrovně 
znečištění ovzduší prostřednictvím snížení 
emisí SO2, NOx a tuhých znečišťujících látek. 
Projekt probíhá v etapách od roku 1999, kdy byl 
zahájen přechod z parního na horkovodní systém 
primárních rozvodů tepla ve městě, a započalo 
se s rekonstrukcemi jednotlivých výměníkových 
stanic.

V rámci první z nadcházejících souběžných etap 
vyměníme tepelné rozvody převážně v okolí 
Lidické ulice (úsek od bývalého nábytku až ke 
křižovatce Lidická − S. K. Neumanna). Dosavadní 
parovody osazené v původních betonových 
kanálech vyměníme za moderní předizolované 
horkovodní potrubí v délce 1243 metrů. Následně 
zrekonstruujeme pět výměníkových stanic, které 
jsou majetkem Ostrovské teplárenské, a.s. – VS 
5A, VS 49, VS Dům kultury, VS ÚSNV a VS 130. 
Severovýchodní část města tak bude převedena 
z parního na efektivnější horkovodní systém – 
zmodernizována tak bude většina primárních 
rozvodů v Ostrově. Tyto práce budou probíhat 
od jara do podzimu 2014 a přijdou přibližně na 
30 miliónů korun bez DPH.

Ve druhé ze zmiňovaných etap zrekonstruujeme 
další dvě výměníkové stanice, jmenovitě VS 26 
a VS 28 včetně nových horkovodních přípojek 
v délce 350 metrů, které povedou v okolí Hlavní 
a Masarykovi ulice. Technologické vybavení 
obou výměníkových stanic je dosud z velké 
části původní a jejich modernizace je nezbytná. 
Tyto práce plánujeme od jara 2014 do podzimu 
roku 2015. Náklady na tuto etapu budou kolem 
12 milionů Kč bez DPH.

Pro financování těchto modernizačních prací 
jsme podali žádosti o poskytnutí podpory z fondů 
EU, konkrétně z Operačního programu Životní 
prostředí. Předpokládáme, že dotace při kladném 
vyřízení pokryjí přibližně 40 % nákladů.

TEPLOFIKACE S EVROPSKOU 
DOTACÍ

DOMOV PRO SENIORY 
SLAVNOSTNĚ OTEVŘEN

TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA 2014  
SE BLÍŽÍ

SKLAD POUŽITÉHO NÁBYTKU 
ZPROVOZNĚN

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ

V předvánočním čase ve středu 11. prosince 2013 
se zástupci ostrovské radnice – starosta města 
Bc. Pavel Čekan a členové městské rady Ing. Josef 
Železný a Mgr. Libor Bílek – sešli s novináři 
z  Karlovarského deníku, Týdeníku 5plus2, 
Českého rozhlasu, TV Ostrov 
a dalších médií v nedávno přebudovaném 
domově pro seniory v ulici U Nemocnice 1202 
v  Ostrově. Návštěvníky provázel ředitel Oblastní 
charity Ostrov Mgr. Tomáš Fexa 
a s novináři se podělil o poznatky a dojmy 
z přestavby „stacionáře“. Kromě prohlídky objektu 
také předčasně naděloval našim seniorům Ježíšek 
v podobě sponzorského finančního daru ve výši 
50 tis. Kč a vánočního stromečku.

Mgr. Lucie Mildorfová, vedoucí OKSVS

XVIII. Předvánoční setkání seniorů aneb setkání 
tří generací uspořádala Oblastní charita Ostrov 
v úterý 3. prosince 2013 od 16.00 hodin ve 
společenském sále Domu kultury Ostrov. 
Finančně tuto akci podporuje již několik let také 
město Ostrov a sponzoři. 

K Adventu pronesl pár vřelých slov farář 
Mgr. Marek Bonaventura Hric OFS a poté zapálil 
první svíci na adventním věnci. Pak se ujal 
slova starosta města Bc. Pavel Čekan a ve svém 
proslovu popřál seniorům pěkný vánoční čas, 
zdraví a  spokojenost… Organizátoři připravili 
pro seniory bohatý kulturní program. Na pódiu 
vystoupily Karlovarský pěvecký sbor, orchestr 
hudebního oddělení Základní umělecké školy 
Ostrov a pěvecký sbor Domova pro osoby se 
zdravotním postižením v Mariánské pod vedením 
sbormistra pana Jiřího Navary. Velmi zábavná byla 
módní přehlídka z fundusu charitního šatníku. 
Každá vstupenka byla slosovatelná a všichni 
účastníci setkání si odnášeli malý dárek. Součástí 
programu bylo i předání výtěžku z „adventního 
svařáku“, který se podával (prodával) v neděli 
1. prosince 2013 po slavnostním rozsvícení 
vánočního stromu na Mírovém náměstí. Dárkový 
šek předali společně starosta města Bc. Pavel 
Čekan, zástupkyně ředitele Tyflocentra Karlovy 
Vary paní Pavlína Lišková a člen rady města 
Ing. Josef Železný.

Walburga Mikešová, kronikářka města

V našem městě a v okolí bude opět ve dnech 
3. až 13. ledna organizována Oblastní charitou 
Ostrov Tříkrálová sbírka. Zahájena bude v kostele 
sv. Michaela a Panny Marie Věrné v pátek dne 
3. ledna 2014 v 14.30 hodin. Sraz koledníků 
i vedoucích skupinek proběhne již v 14.00 hodin 
(na faře u kostela). 
Výtěžek sbírky bude určen na dovybavení: 
Domova pokojného stáří bl. Hroznaty 
v Hroznětíně a Domova pokojného stáří v Ostrově, 
a to konkrétně na šatní skříně, komody, křesla, 
jídelní stolky, regály, zahradní altány a  zahradní 
nábytek, apod.
Věříme, že skupinky koledníků, které u vás doma 
zazvoní vás svou tříkrálovou koledou potěší. 
I  jejich prostřednictvím pak budete moci přispět 
na pomoc novým seniorům v našem domově. 
Předem vám děkujeme za vaše otevřené srdce 
i ruku k pomoci. 
Přejeme vám vše dobré v novém roce 2014.

Mgr. Tomáš Fexa, 
ředitel a koordinátor TS 2014

Sklad použitého nábytku pro potřeby občanů 
v tíživé situaci byl zřízen městem Ostrov 
v  Jáchymovské ulici v areálu za Železářstvím 
u Volkovjaka (naproti BUS zastávce U jídelny). 
Začalo jej na konci roku 2013 provozovat 
a  naplňovat. Do tohoto skladu je možné přivézt 
po předešlé tel. domluvě nábytek − např. 
postele s matracemi, šatní skříně, jídelní stoly, 
židle, pracovní stoly, dětské postýlky, křesla, 
nádobí, hrnce, apod. Samozřejmě a pouze jen 
takový, který je ještě v dobrém stavu! Žádáme 
a vyzýváme občany ke spolupráci. Bylo by škoda, 
aby vyřazený nábytek skončil u kontejnerů nebo 
na sběrném dvoře, když by ještě mohl někomu 
potřebnému posloužit. Děkujeme Vám! 

Bližší informace získáte na tel. 777 767 052,  
353 821 821, 777 767 050, 
http://www.ostrov.charita.cz

Mgr. Tomáš Fexa, Oblastní charita Ostrov

Teplofikace města přinese určitá dočasná 
dopravní omezení. V roce 2014 bude nutné 
počítat s přechodným uzavřením Lidické ulice od 
křižovatky s Mánesovou po křižovatku s ulicí S. K. 
Neumanna. Do Lidické se nebude moci vjet z ulic 
Komenského a Tylovy a od křižovatky ulic Lidická 
– Masarykova po křižovatku Lidická – Tylova 
bude pouze jednosměrný provoz. Uzavřeno bude 
také parkoviště za Kulturním domem. V rámci 
připravovaného projektu je zpracován také plán 
dopravních opatření, aby omezení pro občany 
byla co nejmenší. Veřejnost o nich budeme 
detailně a s dostatečným předstihem informovat. 

Přechodné komplikace jistě nikoho nepotěší, ale 
po dokončení bude pro všechny přínosem větší 
spolehlivost a efektivnost systému centrálního 
zásobování teplem v našem městě.

Ing. Michal Tajer, technický úsek − 
Ostrovská teplárenská, a.s.

Zdroj: OT a. s.

Páter M. B. Hric zapaluje adventní svíci (zdroj: 
Walburga Mikešová).
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OSTROV V DOBĚ ADVENTNÍ DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ 
NA ZŠ J. V. MYSLBEKA

MDDM V LEDNU

NOVÉ AUTOBUSOVÉ LINKY

Tradičně se v první adventní neděli, tj. 1. prosince 
2013, konaly od 10 hod. na Mírovém náměstí 
adventní trhy a v 17 hod. byl za hojné účasti 
ostrovských občanů slavnostně rozsvícen na 
tomtéž místě vánoční strom. Malé vánoční 
zamyšlení (poselství) pronesl u vánočního 
stromu starosta města Bc. Pavel Čekan a k němu 
se připojil páter Mgr. Marek Bonaventura Hric 
OFS. Poté následovalo vystoupení pěveckého 
sboru Májová sluníčka pod taktovkou Mgr. Jany 
Svobodové. Na ně navázala s vánočními písněmi 
paní Zuzana Seibertová. Hudební blok uzavřela 
lidovými písněmi za doprovodu harmoniky 
Habartovská děvčata.

V sobotu 30. listopadu (10 – 16 hod.) a v neděli 
1. prosince 2013 (10 – 18 hod.) probíhala 
v prostorách domu kultury (klubovny č. 108 a 115) 
přehlídka starých řemesel – vánoční inspirace. 
Ke koupi byly rukodělné výrobky s vánoční 
tématikou. Nezapomnělo se ani na dobročinný 
bazar! Dne 5. prosince 2013 ve společenském 
sále Domu kultury Ostrov proběhla Mikulášská. V 
neděli 8. prosince 2013 se od 15.30 hod. uskutečnil 
v kostele Zvěstování Panny Marie 2. adventní 
koncert „O Vánocích zpívám…“. Vánoční písně 
zazpíval příbramský vokálně–instrumentální 
soubor dobových nástrojů CHAIRÉ Příbram pod 
vedením uměleckého vedoucího pana Josefa 
Krčka. A v kostele Zvěstování Panny Marie ještě 
zůstaneme – od 17:00 hod. zde byla zahájena již 
10. výstava betlémů ostrovských sběratelů. 

Programový blok oslav Adventu v Ostrově 
zakončilo dne 15. prosince 2013 od 15 hod. na 
Staré radnici pásmo pro děti s názvem Vánoční 
zvyky.

Mgr. Lucie Mildorfová, vedoucí OKSVS

V pátek 29. listopadu 2013 se konal tradiční Den 
otevřených dveří spojený s vánočním trhem. 
V posledních letech se tato akce konala v sobotu 
dopoledne. Vzhledem k tomu, že bylo připraveno 
pro děti překvapení v podobě ohňostroje, 
rozsvícení školního vánočního stromu 
a světelné nazdobení balkónu nad hlavním 
vchodem do školy, zvolili organizátoři páteční 
podvečer těsně před prvním Adventem. 
Program akce začal v 16 hod. Kromě populárního 
trhu se mohli návštěvníci těšit 
z prohlídky školy a třídních programů ve většině 
tříd hlavně 1. stupně, včetně občerstvení 
připraveného žáky aj. Zlatý hřeb programu patřil 
v 18 hodin pěveckému vystoupení žáků 
a pedagogů na balkóně nad hlavním vchodem, 
vypouštění lampionů štěstí a ohňostroji.

Mgr. Lucie Mildorfová, vedoucí OKSVS

Od 1. ledna roku 2014 se město Ostrov spolupodílí 
na vzniku dvou autobusových dopravních 
linek z Ostrova přes městskou část Květnová 
do Krásného Lesa a zpět. Obec Krásný Les je ve 
správním obvodu obce s rozšířenou působností 
Ostrov. První linka vyjíždí z Ostrova v 14.30 
a druhá v 18.30 hod. Obě linky vznikly na základě 
požadavků obyvatel Květnové a Krásného Lesa. 
Proto vedení města vyvolalo jednání jednak 
s Krajským úřadem Karlovarského kraje, tak 
s vedením obce Krásný Les. Na základě této 
třístranné dohody vznikly uvedené autobusové 

Novoroční setkání
Pá, 10.1., 18.30 hod., MDDM
Na začátku nového roku se na pravidelném 
setkání sejdou dobrovolní a externí pracovníci 
MDDM, tedy ti, kteří svůj volný čas věnují dětem 
a mládeži ve více než stovce zájmových kroužků 
MDDM.

Novoroční turnaj ve stolním tenisu
So, 11.1., od 9.30 hod., MDDM
Kroužek stolního tenisu připravuje v tělocvičně 
domu dětí otevřený turnaj pro dívky i kluky 
ve věku od 9 do 15 let. Přijďte ve sportovním 
oblečení s pálkou a míčkem. Nezapomeňte na 
přezůvky. Přihlášky posílejte do čtvrtka 9. ledna 
na e-mail: lvimrova@seznam.cz.

Zimní florbal 
So, 25.1., dívky, hoši 6. − 7. tř., od 9.00 hod.
MDDM připravuje otevřený turnaj v zimním 
florbalu. Turnaj je určen i pro mimoostrovské 
florbalisty. Zahajujeme v sobotu 25. ledna 
turnajem dívek a chlapců 6. − 7. tříd. Družstvo 
tvoří tři hráči a brankář (u brankáře nutná přilba 
s chráničem). Přihlášky přijímáme v domě dětí 
do čtvrtka 23.ledna osobně, telefonicky na 731 
615 657 nebo mailem mddm@mddmostrov.
cz. Prezence od 8.30 hod. v tělocvičně ZŠ 
Masarykova. Další turnaje proběhnou 8. února 
pro chlapce 2. − 3. tříd a 15. února pro chlapce 
4. −  5. tříd. Propozice soutěže jsou k dispozici 
v domě dětí, případně na www.mddmostrov.cz

Plavecké kurzy
leden − duben
V týdnu od 6. ledna 2014 začínají desetihodinové 
plavecké kurzy pro začátečníky i pokročilé a pro 
rodiče s dětmi. Zájemci se mohou přihlašovat 
v domě dětí v pracovní dny od 8 do 18 hod.

Út 7.1. 15 − 16 hod. neplavci a plavci
  16 − 17 hod. neplavci a plavci
St 8.1. 16 − 17 hod. rodiče a děti
Čt 9.1. 15 − 16 hod. neplavci a plavci
  16 − 17 hod. neplavci a plavci

Pololetní prázdniny v domě dětí
Otevřené herny 
Pá, 31.1., od 9 do 12 hod.
Konzolové a deskové hry − hry na PSX3, Nintendu 
WII, X-BOX 360, stepmánie, šipky, stolní a PC hry, 
airhockey, stolní tenis, kulečník (od 12 let) − vše 
zdarma.

Informace k akcím i k činnosti kroužků MDDM:
po − pá: 10 − 18 hod.
(tel. 353 613 248, 731 615 657).

Bc. Šárka Märzová, 
vedoucí oddělení MDDM Ostrov

linky. Město Ostrov není schopno požadavky 
obyvatel Květnové a Krásného Lesa zabezpečit 
vlastní Městskou hromadnou dopravou, která by 
byla vzhledem k součastnému vytížení naší MHD 
finančně, ale i časově náročná. Věříme, že toto 
nové další autobusové spojení přispěje k vyšší 
spokojenosti našich obyvatel.

Ladislav Jiskra, 
vedoucí dopravně-správního odboru

Vánoční stromek (zdroj: MěÚ Ostrov). Zdroj: MěÚ Ostrov.
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AKTUALITY Z MĚSTA

Ekoateliér
Ekocentrum od února připravuje nový zájmový 
kroužek pro děti od 10 let. Jeho náplní budou různé 
výtvarné techniky. Pravidelné schůzky budou 
každé úterý od 15.30 do 17.00 hod. v ekocentru 
pod vedením Mgr. Lenky Vondráčkové. Začínáme 
v úterý 4. února.Těšíme na vás.

Noc se zvířátky − přenocování 
Pá, 24.1. − so, 25.1.
Ekocentrum zve děti od 6 do 10 let na oblíbené 
přenocování v ekocentru. Na děti čeká spousta 
zábavy a legrace, zajímavý program, soutěže 
a  noční hra. Přihlášky si můžete vyzvednout od 
středy 8.ledna v ekocentru. Bližší informace se 
dozvíte na telefonním čísle 731 615 658. Počet 
dětí je omezen.

Prázdninové soutěžní dopoledne
Pá, 31.1., od 9.00 hod.
Soutěžíte rádi? Tak neváhejte a přijďte si změřit 
své znalosti do ekocentra. Čeká na vás spousta 
zajímavých otázek z oblasti přírodovědy, 
dopravní výchovy a ekologie. Nejlepší soutěžící 
budou odměněni!
 
Vyhlášení nejlepších sběračů 
Ve středu 18. prosince se uskutečnilo vyhlášení 
soutěže ve sběru lesních plodů. Nejlepší sběrači 
Lukáš Plzák, Jakub Vondráček, Vendula Erbová, 
Tomáš Kratina a Michaela Hronová byli odměněni 
věcnou cenou. 

Prohlídky pro veřejnost
V zimním období od 1. prosince 2013 do 
30. března 2014 bude, jako každý rok, z důvodu 
klidového zimního režimu většiny chovaných 
zvířat ekocentrum otevřeno pouze ve všední dny 
od 13.00 do 17.00 hod. Mimo tuto dobu je možné 
domluvit prohlídky na tel. č. 731 615 658.

Informace k akcím i k činnosti kroužků 
ekocentra: po − pá: 10 − 17 hod., nebo facebook 
ekocentrum MDDM Ostrov, tel. 353 842 389, 
731 615 658.

Poděkování 
Zaměstnanci ekocentra děkují všem 
návštěvníkům, kteří našim zvířátkům přinesli 
suché pečivo a jiné laskominy. Budeme velice rádi 
za další takovou podporu.

Petra Žlutická, vedoucí EC MDDM Ostrov

HASIČI INFORMUJÍ

EKOCENTRUM V LEDNU ZE ZÁZNAMŮ MĚSTSKÉ POLICIE

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V LEDNU

V listopadu byla naše jednotka vyslána celkem 
k jedenácti událostem, z nichž byly čtyři požáry, 
čtyři dopravní nehody a po jednom zásahu na 
technickou pomoc, záchranu osob (zvířete) 
a prověřovací cvičení.

Společně s jednotkami SDH Jáchymov a HZS 
KV jsme zasahovali u požáru kabelů elektrické 
energie u trafostanice v Jáchymově v ul. Boženy 
Němcové. Požár odpadkového koše jsme 
likvidovali v Ostrově na Hlavní třídě. Požár 
komína rodinného domu ve Vojkovicích jsme 
likvidovali společně s jednotkami SDH Vojkovice, 
Kyselka a HZS Karlovy Vary. Požár opuštěného 
domu v Zahradní ulici v Ostrově jsme likvidovali 
ve spolupráci s jednotkou HZS Karlovy Vary. 
K  dopravní nehodě na silnici č. 13/I u odbočky 
na Srní jsme byli vysláni společně s jednotkou 

Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, přejeme vám 
mnoho úspěchů v roce 2014 a budeme se těšit na 
vaši návštěvu.

Již v neděli 5. ledna proběhne vernisáž výstavy s 
názvem VÝTVARNÉ LÉTO SVĚTLANY KLEČKOVÉ. 
Svoji tvorbu představí umělecká skupina pod 
vedením Mgr. Světlany Klečkové. Vernisáž začíná 
od 17 hod. v Oranžerii Václava Havla. Výstava 
potrvá do 31. ledna.

Ve čtvrtek 9. ledna zveme všechny zájemce na 
promítání amatérských filmů z let 1975 – 1988. 
Autory dobových záznamů jsou Rudolf Svoboda, 
Jindřich Barczay a Stanislav Churý. Průvodního 
slova se ujme pan Stanislav Churý. Promítání 
začne v 17 hod. v učebně MK Ostrov.

Během ledna a února proběhne v knihovně 
KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ. Jedná 
se o třídenní kurz pro rodiče batolat, dětí 
předškolního věku a dětí mladšího školního věku. 
Program nabízí demokratický styl výchovy jako 
zdravou alternativu k všeobecně zastávanému 
autoritativnímu a permisivnímu stylu výchovy. 
Tento výchovný přístup respektuje dítě a vede 
jej k samostatnosti a zodpovědnosti za svůj život. 
Kurz (obsahující přednášky, diskuze, případové 
studie, techniku hraní rolí s praktickým nácvikem) 
pomáhá rodičům osvojit si metody demokratické 
výchovy a poradenství při jejich aplikaci. Termíny 
kurzů: 11. ledna, 25. ledna a 8. února. Cena: 500 Kč 
(za osobu), 900 Kč (za manželský pár). Prosím, 
rezervujte si svá místa včas, počet míst je omezen.

Jako každý rok, tak i letos vás zveme na koncert 
pěveckého sboru Orbis Pictus, který se bude 
konat v neděli 12. ledna od 16 hod. v Oranžerii 
Václava Havla. 

I v letošním roce budou probíhat tvůrčí dílny 
Zdeňky Bílkové. Letos budou zaměřeny na výrobu 
šperků. V úterý 14. ledna od 16 hod. se naučíte 
vyrábět PRÝMKOVANÝ ŠPERK. Cena za kurz 
zůstává stejná: 100 Kč. Veškerý potřebný materiál 
bude opět k dispozici. 

Dne 17. ledna se přijďte podívat na fotografie 
z Keni a Jihoafrické republiky. Dozvíte se proč je 
v Africe víc velkých zvířat než kdekoli jinde na 
světě, zajímavosti ze života velkých savců nebo 
jak lov může pomáhat ochraně přírody. Zajímavá 
přednáška AFRIKA OČIMA ZOOLOGA, kterou pro 
vás připravil Mgr. Jan Matějů, Ph.D. se bude konat 
od 17 hod. v učebně. Vstupné: 20 Kč.

Ve čtvrtek 30. ledna do knihovny zavítá ostrovský 
rodák žijící v USA, básník Vladimír Suchan. 
V  Čechách již vydal dvě básnické sbírky a nyní 
třetí pod názvem Na dosah. Projevil zájem 
uspořádat zde autogramiádu a my jsme moc 
rádi, že můžeme toto přání splnit. Srdečně zveme 
všechny příznivce poezie. Setkání a autogramiáda 
proběhne od 17 hod. v učebně MK Ostrov.

Ještě malé upozornění. Začátkem letošního 
roku došlo k drobným změnám v provozní 
době knihovny. Byla zrušena polední pauza, to 
znamená, že provoz bude plynulý od 9.00 do 
18.00 hod. (platí pouze pro Oddělení pro dospělé 
a Čítárnu a studovnu). Dále upozorňujeme 
čtenáře a návštěvníky, že každý pátek bude 
knihovna otevřena do 17.00 hodin! 

Více informací naleznete na www.mkostrov.cz, 
www.facebook.com/knihovnaostrov. Případné 
dotazy posílejte na info@mkostrov.cz nebo 
volejte na tel.: 353 434 300.

Mgr. Jana Múčková

Dne 27. listopadu 2013 byla 
hlídce telefonicky oznámena 
krádež palivového dřeva 
z  pozemku města, který se 
nachází na okraji obce Horní 
Žďár směrem na Arnoltov. Na 
místě se již nacházel pracovník 
Odboru životního prostředí 
MěÚ Ostrov a muž podezřelý z páchání přestupku 
krádeže. Vzhledem k tomu, že muž s obviněním 
z přestupku nesouhlasil, byla celá záležitost 
postoupena přestupkové komisi MěÚ Ostrov. 
Škoda byla vyčíslena cca na 4000 Kč.

Dne 29. listopadu 2013 přijala hlídka žádost 
o spolupráci od PČR Ostrov s tím, že v ulici 
Jáchymovská má probíhat rozepře mezi dvěma 
bratry, kdy jeden z nich útočí kladivem na 
druhého. Agresivní muž byl strážníky za použití 
donucovacích prostředků zpacifikován a RZS 
převezen na psychiatrické oddělení nemocnice 
Ostrov. Jednalo se o psychicky narušeného muže. 

Dne 3. prosince 2013 přijala hlídka oznámení, 
že někdo v ul. Májová pod 3. ZŠ převrátil dva 
plastové kontejnery na tříděný odpad, čímž 
znečistil veřejné prostranství. Hlídka MP na 
místě zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. 
Vzhledem k váze plných nádob musí osoba 
podezřelá ze spáchání přestupku (znečištění 
veřejného prostranství) disponovat nadměrnou 
silou. Jistě by bylo vhodnější, aby tuto energii 
přestupce využil k prospěšnější činnosti. Hlídka 
zajistila úklid prostranství a umístnění nádob na 
původní místa.

Dne 5. prosince 2013 strážníci v převlecích za 
Mikuláše, anděla a čerta navštívili žáky Základní 
školy praktické v Ostrově. Musíme uznat, že 
všichni žáci krásně zpívali a recitovali. Proto 
byli Mikulášem a jeho andělským pomocníkem 
obdarovány balíčky. Jen čert utřel nos, letos si 
nikoho neodnesl. Tak doufejme, že jeho návštěva 
bude přínosem i do budoucna. 

Václav Silovský, strážník
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PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

AKTUALITY Z NEMOCNICE 
OSTROV

JEZDECKÁ ŠKOLIČKA 2014

ŽÁCI ZE ZŠ MÁJOVÉ 
SE ÚČASTNILI STONOŽKY

HZS Klášterec nad Ohří. K další dopravní nehodě 
jsme vyjížděli s jednotkou HZS KV na silnici 
u  Moříčova. V Odeři jsme zasahovali u dopravní 
nehody dvou osobních automobilů. K dopravní 
nehodě nákladního vozidla-pracovní plošiny na 
silnici č. 225/II z Jáchymova na Boží Dar jsme byli 
vysláni s jednotkou SDH Jáchymov a HZS Karlovy 
Vary, řidič a spolujezdec byli lehce zraněni. Do 
obce Hroznětín jsme byli vysláni k záchraně psa, 
který spadl do koryta potoka Bystřice a nemohl 
se dostat zpět na břeh, po jeho záchraně byl pes 
předán majitelce. Jednotky HZS Karlovy Vary, 
Klášterec nad Ohří a SDH Ostrov byly vyslány na 
požár rodinného domu ve Stráži nad Ohří. Na 
místě bylo zjištěno, že se jedná o prověřovací 
cvičení z důvodů zjištění dojezdových časů 
jednotek PO (v tuto dobu byl ve Stráži nad Ohří 
uzavřen most přes řeku Ohři).

Milan Kuna, JSDH Ostrov

Kalendář veřejných turistických akcí
v lednu 2014:

 1. 1. Novoroční výstup na Nebesa ve Stráži 
  nad Ohří

 4. 1. Z Nebanic ke Štaufskému sloupu v Chebu

 18. 1. Lesov – prohlídka ateliéru na výrobu 
  porcelánu

 25. 1. Z Jáchymova do Ostrova po nové 
  cyklostezce

 1. 2. Mariánské Lázně – zimním krajem 
  léčivých vod

Bližší informace 
(doba odjezdu, počet km, org. propozice) budou 
k dispozici vždy od středy pro příslušný sobotní 
termín ve vitríně KČT na Mírovém náměstí 
u autobusové zastávky na Karlovy Vary.
Bližší údaje jsou na internetové adrese:
www.turiste.webpark.cz.

RNDr. František Wohlmuth, 
předseda KČT Slovan Karlovy Vary

Na Palácovém náměstí v Lisabonu (zdroj: KČT). Zdroj: Martina Filipi.

Nemocnice Ostrov obdržela první místo 
v  celostátním projektu Nemocnice ČR 2013 
„Nejlepší nemocnice kraje 2013“ v oblasti 
spokojenosti hospitalizovaných klientů. 
Nemocnice Sokolov získala druhé místo. První 
místo získala ve spokojenosti ambulantních 
pacientů kraje. Zároveň se celkově umístila 
na druhém místě v kategorii „Skokan roku“ 
za nejvýraznější posun v kvalitě. Projekt byl 
realizován v období od 1. března do 31. října 
2013 neziskovou organizací HealthCare Institute. 
Nemocnice Ostrov a Nemocnice Sokolov si 
ocenění velice váží. Všem klientům děkujeme za 
jejich hlasy a za důvěru v naší péči.

Zástupci nadačního fondu RESTART primářka 
MUDr. Ivana Jarošová, primář MUDr. Václav Ferus 
a předsedkyně správní rady Ing. Jitka Samáková 
převzali dne 27. listopadu 2013 od zástupců FK 
Baník Sokolov příspěvek ve výši 12 tisíc korun. 
Nadační fond Restart vznikl v lednu 2013 za 
účelem všestranné podpory lidem s duševním 
či jiným onemocněním, pomáhá lidem k návratu 
do plnohodnotného života. Příspěvku si zástupci 
nadačního fondu velice váží, stejně tak i toho, že 
jsou mezi námi lidé, kteří chtějí pomáhat.

Dne 14. ledna 2014 bude v Nemocnici Ostrov 
zahájen další předporodní kurz pro nastávající 
maminky. Kurz stojí 500 Kč a potrvá sedm 
týdnů. Je vhodný pro těhotné od ukončeného 
24. týdne těhotenství. Součástí kurzu je prohlídka 
porodního sálu v ostrovské nemocnici a mimo 
jiné i možnost konzultace s porodníkem, 
anesteziologem, pediatrem a zdravotní sestrou 
novorozeneckého oddělení. Lekce probíhají vždy 
každé úterý od 16.00 do 18.00 hod. pod vedením 
porodní asistentky. Přihlásit se je možné i během 
probíhajícího kurzu. V případě absolvování 
a řádného uhrazení předporodního kurzu je 
doprovod u porodu zdarma. Schéma odborných 
přednášek: prenatální období, fyziologický 
porod, nefyziologický porod, šestinedělí, kojení, 
péče o novorozence a kojence, závěrečná lekce.

Andrea Zvolánková, 
PR specialistka Nemocnice Ostrov

Vážení občané, o.s. Castila Moříčov vám 
přeje v  roce 2014 hodně zdraví, štěstí, lásky 
a pracovních úspěchů. A abychom si udrželi zdraví 
po celý rok, chtěli bychom tímto pozvat případné 
zájemce do našeho jezdeckého klubu. Již šestým 
rokem probíhá projekt Jezdecká školička, který 
je podporován Karlovarským krajem. Je určen 
dětem a mládeži, my ale přivítáme každého 
i dospěláka. Proto kdo má rád koníčky a přírodu, 
může se k nám připojit a splnit si svůj (třeba) 
dětský sen. 

Eva Šimková, Castilla o. s.

V pátek 6. prosince 2013 se zástupci naší 
stonožkové školy vydali do Prahy, do katedrály 
sv. Víta, Václava a Vojtěcha na slavnostní 
Stonožkovou mši. Obřad zahájily fanfáry hudby 
Hradní stráže a stonožková hymna Never Be 
Alone, kterou se sborem zazpíval Pepa Vágner. 
Paní Běla, prezidentka hnutí, ve svém úvodní 
projevu poděkovala všem dětem a pedagogům 
za jejich celoroční práci. Poděkování zaznělo i na 
adresu vojáků Armády České republiky (AČR), 
kteří společné projekty Stonožky a  armády 
v  zahraničí realizují. Mezi vzácnými hosty, kteří 
se mše zúčastnili, nechyběl náčelník Generálního 
štábu AČR genpor. Petr Pavel. Vlastní mši 
celebroval J. Em. kardinál Dominik Duka. Její 
součástí byly i přímluvy za blízké, za vojáky 
AČR, za nemocné spolužáky a za děti, kterým je 
určena stonožková pomoc. Následovalo předání 
obětních darů dětmi v doprovodu vojáků AČR. 
Dary symbolizovaly to, jakým způsobem jsou 
získávány finanční prostředky na stonožkovou 
pomoc. Za naší školu nesla dar Terezka Knížová ze 
4.B. Celou mši přenášela v přímém přenosu ČT2.

Martina Filipi, učitelka ZŠ Májová Ostrov

Zdroj: JSDH Ostrov.

Ve středu 11. prosince 2013 schválilo 
zastupitelstvo města Ostrov usnesením 

č. 194/13 rozpočet na rok 2014, kde celkové 
navrhované příjmy města včetně převodů 
finančních prostředků z jednotlivých fondů města 
do rozpočtu činí 343 076 tis. Kč 

a celkové výdaje města 343 076 tis. Kč. Zároveň 
byl schválen rozpočtový výhled města na léta 
2015 a 2016. 

S rozpočtem na rok 2014 byly ještě schváleny: 
finanční podpora bytové výstavby ve městě Ostrov 
pro rok 2014, poskytování finanční podpory 
obyvatelům města v roce 2014 na realizaci změny 
způsobu vytápění za rok 2013 a rok 2014 formou 
finančního příspěvku a  poskytování finančního 
příspěvku na pořízení projektové dokumentace 
pro realizaci oprav bytových domů ve města 
Ostrov pro rok 2014.

Mgr. Lucie Mildorfová, vedoucí OKSVS

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2014 
SCHVÁLEN
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PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

V novém roce chystáme jednu novinku: rádi 
bychom v naší škole otevřeli PŘÍPRAVNOU TŘÍDU 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Přípravný ročník je určen 
pro děti, které jsou sociálně znevýhodněné, 
pro děti s poruchou pozornosti a vnímání, 
s vadami řeči. Vzdělávání v přípravné třídě 
pomáhá ve snadnějším zařazení do povinného 
školní docházky. Předškoláci se učí potřebným 
návykům a režimu, aby pak v 1. třídě zvládaly 
své povinnosti bez větších obtíží. Pokud bude 
vašemu dítěti u  zápisu do 1. třídy doporučen 
odklad, neváhejte a navštivte naši školu, kterou 
vás rádi provedeme a  odpovíme na jakékoli 
dotazy. Zdejší pedagogové se snaží vytvářet 
takové psychosociální podmínky, aby se děti 
ve škole cítily bezpečně a spokojeně. Žáky 
učíme požádat o pomoc, umět se domluvit, 
pomáhat si, ale také respektovat daná pravidla. 
Přihlížíme k  jejich individuálním zvláštnostem 
a možnostem. V přípravné třídě bude vyučovat 
speciální pedagog.

V prosinci navštívili naši školu Mikuláš, čert a anděl 
a překvapili všechny svou nadílkou. Děkujeme 
také za spolupráci příslušníkům Městské policie 
Ostrov. Ve škole s nimi proběhla poučná beseda 
o bezpečnosti a nástrahách, které mohou na děti 
číhat. Žáky dále velmi zaujala ukázka výcviku 
služebního psa, která jim byla našimi hosty 
předvedena.

V MDDM Ostrov se většina tříd zúčastnila soutěže 
o nejhezčí vánoční strom a získala při tom 
hodnotná ocenění ve svých kategoriích. Tímto 
děkujeme MDDM Ostrov za velmi pěkné akce, 
kterých se škola účastní, a vždy milou spolupráci. 
Třída speciální školy SŠ2 přispěla svým výtvorem 
i na výstavu betlémů, která byla k vidění 
v klášterním kostele. Sedmá a šestá třída praktické 
školy vystavovala své obrázky v městské knihovně. 
Obrázky, které namalovali, se inspirovaly ilustrační 
tvorbou Heleny Zmatlíkové. Další poděkování tak 
patří právě Městské knihovně Ostrov, kam naši 
žáci s oblibou dochází a z části plní školní projekt 
Čteme s  radostí. Vedoucí projektu, paní učitelka 
Mgr. V. Plášilová, zapojila do návštěv knihovny 
všechny třídy praktické i speciální školy.

Přejeme si, aby v předvánočním čase měli lidé 
k sobě blíže a projevovali větší snahu si pomáhat. 
Paní učitelky speciální školy Mgr. I. Harzerová 
a Mgr. L. Shrbená proto uspořádaly ve škole 
charitativní burzu dětských oděvů a hraček. 
Další burzu oděvů chystají i na jaře. Paní učitelka 
Bc. J. Kopecká myslela na pomoc psímu útulku, 
který spadá pod sdružení Macík. Finanční sbírku 
zaměstnanců školy a pochoutky pro psy od dětí 
předala ve škole zástupkyni sdružení – paní 
H. Šimkové. 

Všechny třídy se velmi aktivně zapojily do 
pečení vánočního cukroví a výroby přáníček 
a  drobných dárků, které jistě potěšily každého 
obdarovaného. Výrobky byly, jako je tomu 
ostatně každý rok, vystaveny ve školní vánoční 
expozici. Paní učitelky Mgr. J. Křížková, Mgr. 
Kučerová a p. vychovatelka Mgr. L. Arnoldová ze 
školní družiny nacvičily s žáky hřejivá vystoupení, 
která měla příznivý ohlas na vánoční besídce pro 
rodiče, žáky a zaměstnance školy.

ZŠ PRAKTICKÁ A SPECIÁLNÍ 
INFORMUJE

MLADÍ TECHNICI Z OSTROVA 
BODUJÍ

ÚSPĚCH V SOUTĚŽI iBOBR 2013

PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ZÁKLADNÍ 
ŠKOLY

Za naši školu přeji všem čtenářům úspěšný nový 
rok, hodně zdraví, štěstí, lásky a porozumění.

Mgr. Daniela Brodcová, 
zástupkyně ředitelky školy

Nabízíme ve školním roce 2014/2015 otevření 

PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Pro děti
narozené od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009 a děti 
narozené od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2008 s odkladem 
povinné školní docházky 

V případě zájmu umístění dítěte do naší školy 
rádi zodpovíme vaše dotazy a školou vás 
provedeme.

Telefon: 353 612 491, 730 585 022
Ředitelka školy: Mgr. Pavlína Zapletalová

Základní škola praktická a základní škola speciální 
Ostrov, Krušnohorská 304
E-mail: zps.reditel@email.cz
www.zspostrov.cz

Dne 27. listopadu 2013 se žáci Střední 
průmyslové školy Ostrov (SPŠ Ostrov) zúčastnili 
korespondenčního kola celostátní soutěže 
středních, gymnaziálních a základních škol Co 
víš o energetice. Korespondenční kolo bylo 
realizováno formou znalostního testu, kdy 
žáci odpovídali na otázky z oblasti energetiky 
v ČR i zahraničí. Vybraní žáci SPŠ Ostrov, 
jmenovitě Zdeněk Dvořák, Daniel Rokůsek 
a  Václav Pavlačka ze druhého ročníku oboru 
Elektrotechnika, obsadili celostátně 1. − 4. 
místo ze třiceti šesti přihlášených týmů, čímž se 
kvalifikovali do finálového kola v Brně. Soutěž 
organizuje agentura J. L. M., s.r.o. pod záštitou 
ČEZu ve spolupráci se středními, gymnaziálními 
a základními školami z celé ČR.

Ing. Alexandr Fales, vyučující SPŠ Ostrov

Ve dnech 11. − 12. listopadu 2013 soutěžili žáci 
Střední průmyslové školy Ostrov (SPŠ Ostrov) 
v kategoriích SŠ Junior (1. a 2. ročníky) a Senior (3. 
a 4. ročníky) ve znalostech z oboru informačních 
a komunikačních technologií v 6. ročníku soutěže 
„Bobřík informatiky“. Celkem se do soutěže 
přihlásilo včetně dalších kategorií neuvěřitelných 
34 454 soutěžících ze 373 škol. Žák Martin Štoll 
ze třídy I4 zvítězil a umístil se celorepublikově 
na 1. místě a stal se tak „Vítězem národního 
kola“. SPŠ Ostrov tak jednoznačně potvrdila fakt, 
že je schopná vychovávat a vzdělávat výborné 
odborníky z řad informačních techniků.

Ing. Alexandr Fales, vyučující SPŠ Ostrov

Energetici ze SPŠ Ostrov (zdroj: SPŠ Ostrov).

Zdroj: SPŠ Ostrov.
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KULTURNÍ AKCE

DŮM KULTURY V ROCE 2014

Vážení čtenáři Ostrovského měsíčníku,

dovolte, abych vám do nového roku 2014 popřála 
hodně štěstí, zdraví, osobních úspěchů, ale 
i spousty milých setkání a zábavy. I v roce 2014 pro 
vás Dům kultury Ostrov připravil bohatý program, 
který jistě potěší každého z vás. I v Novém roce se 
můžete těšit na výborná profesionální divadelní 
představení, koncerty, výstavy, přednášky, 
kurzy, Klášterní slavnosti, Michaelskou pouť či 
Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana. 
Ve velkém kině budeme i nadále pokračovat 
s uváděním nových filmů v premiérových 
termínech. Novinkou v našem programu bude 
slavnostní akce k příležitosti šedesátiletého 
výročí od položení základního kamene domu 
kultury, znovuobnovený společný ples domu 
kultury a televize Ostrov nebo slavnostní otevření 
turistického infocentra v zámku. V roce 2014 
bychom také rádi dali větší prostor amatérským 
kapelám v prostorách Divadélka Točna, kde 
připravujeme soutěž amatérských kapel. Hlavní 
cenou je natočení vlastního CD přímo v novém 
nahrávacím studiu. 

I tento rok jsme pro vás ve spolupráci s městem 
Ostrov připravili Kulturní kalendář. Brožurku si 
můžete vyzvednout v infocentrech města Ostrova 
nebo u ostatních pořadatelů akcí ve městě, kteří 
do tohoto kulturního kalendáře štědře přispívali. 
V elektronické podobě najdete kalendář také na 
stránkách Domu kultury Ostrov. Ráda bych vám 
připomněla i stránky města Ostrova, kde je kultura 
v našem městě také zveřejněna. Za stejným 
účelem můžete navštívit i stránky Karlovarského 
kraje – Živý kraj, kde kromě Ostrova najdete i další 
města a obce. 

Přeji vám hodně zábavy a inspirace pro vaše všední 
dny.

Romana Parmová, ředitelka DK Ostrov

GYMNÁZIUM INFORMUJE

V souvislosti s událostmi, které se v posledních 
dnech odehrávají okolo osmiletých gymnázií 
v Karlovarském kraji, bychom rádi uvedli některé 
skutečnosti, s nimiž bychom chtěli seznámit 
ostrovskou veřejnost.

O Gymnázium Ostrov je mezi rodiči a žáky 
trvale velký zájem, a to i přesto, že gymnázium 
je náročná škola. Jedná se o výrazný převis 
poptávky. Za mnoho let máme ověřeno, že 
talentovaným a studijně nadaným dětem 
prostředí gymnaziální třídy svědčí a kontakt se 
stejně orientovanými spolužáky v každodenní 
výuce přináší jejich studijní rozvoj a kultivaci. 
Toto prostředí tak posiluje jejich vnitřní nastavení 
a umožňuje jim dosahovat jejich limitů. Naprostá 
většina žáků nižšího gymnázia je v naší škole 
spokojená. V průběhu studia primy až kvarty 
odcházejí z důvodu studijních neúspěchů pouze 
jednotlivci, a i to jen výjimečně. Po kvartě mohou 
odejít naši žáci na kteroukoliv jinou střední 
školu, stejně jako žáci základní školy po deváté 
třídě. Někteří tuto možnost využijí, ale naprostá 
většina pokračuje po kvartě ve studiu na naší 
škole, úspěšně odmaturuje a pokračuje ve studiu 
na vysoké škole. To je doklad toho, že děti, které 
u nás studují, na gymnázium patří. 

Gymnázium připraví žáky ke studiu na 
nejrůznějších vysokých školách, podtrhujeme, 
že jsou to školy technické (ponejvíce ČVUT), tedy 
budoucí inženýři, jsou to univerzitní přírodovědné 
obory (budoucí lékaři, farmaceuti) i obory 
humanitní. Na žádné jiné škole není vzdělání 
takto široce postavené. Současně jsou jednotlivé 
obory studovány i do hloubky a podrobností, a tak 
jsou naši studenti velmi úspěšní u srovnatelných 
státních maturit i při studiu náročných vysokých 
škol. Jestliže má náš kraj nejméně vysokoškolsky 
vzdělaných obyvatel v rámci ČR a například 
i nejméně kvalifikovaných pedagogů, pak jsou to 
právě gymnázia, z nichž se tyto skupiny generují. 
Absolventi gymnázií jsou nejméně často 
evidováni na úřadu práce. Míra nezaměstnanosti 
čerstvých absolventů v ČR v letech 2009 – 2013 
byla u gymnaziálního vzdělávání 4,10 %. Pro 
srovnání − střední odborné vzdělání s výučním 
listem 26,20 %, střední odborné s maturitní 
zkouškou a odborným výcvikem 19,30 %, střední 
odborné s maturitní zkouškou 14,80 %.

Okres Karlovy Vary má zhruba o 25 000 obyvatel 
více než okres Cheb a o 26 000 obyvatel více 
než okres Sokolov. Výrazně vyšší počet obyvatel 
okresu Karlovy Vary zakládá oprávněnost 
vyššího počtu gymnaziálních studentů v tomto 
okrese oproti okresům sousedním. Naše škola je 
příležitostí pro studijně nadané žáky z horských 
sídel okresu Karlovy Vary (Jáchymov, Boží Dar, 
Pernink, Horní Blatná, Abertamy, Potůčky, 
Nejdek,…). V současnosti na naší škole studuje 
celkem 113 žáků z těchto sídel okresu.

Pokud by absolvent naší školy nechtěl dále 
studovat na vysoké škole, snadno se začlení 
do různých pracovních profesí, např. ve státní 
správě, v bankovnictví, pojišťovnictví, kultuře, 
cestovním ruchu nebo v podnikatelské sféře. 
Gymnazista má všeobecný přehled, ovládá 
práci s počítačem, cizí jazyky, umí se orientovat 
v problémech, umí se učit novým věcem a je 

zvyklý na sobě dále pracovat a je zvyklý pracovat. 
To vše ocení každý zaměstnavatel. Absolventi 
naší školy odcházejí výborně jazykově vybaveni. 
Probíhá zde intenzivní výuka angličtiny, němčiny, 
ruštiny a francouzštiny. Škola udržuje kontakty 
s partnerskými gymnázii ve Wunsiedelu, 
Schwarzenbergu a Hofu. Probíhají krátkodobé 
i dlouhodobé výměnné studijní pobyty pro 
skupiny i jednotlivce, společné exkurze, zájezdy 
atd. Tradiční jsou výjezdy do Velké Británie 
a  Nizozemí. Každý rok je realizováno mnoho 
zajímavých projektů a workshopů v Čechách 
i v zahraničí. Letošní novinkou je týdenní jazykový 
a poznávací zájezd do USA.

O vynikajících výsledcích našich přírodovědců 
(chemiků a biologů) již bylo napsáno mnoho, 
jsou to úspěchy zcela mimořádné, na celostátní, 
opakovaně i na mezinárodní úrovni. Úspěchy 
zaznamenávají také ostatní předměty a disciplíny. 
Výsledky se však nedostavily samy od sebe, je za 
nimi dlouhodobá intenzivní a usilovná práce 
i talent vyučujících a studentů. Výborné výsledky 
u maturit, ve vědomostních soutěžích, besedy, 
exkurze, poznávací zájezdy, aktivní a žijící škola 
− za to vše zaslouží vyučující školy poděkování. 
Přejeme si, aby jim optimismus a energie vydržely 
a aby i nadále úspěšně zprostředkovávali vzdělání 
nadaným žákům a rozvíjeli jejich talent.

Děkujeme všem příznivcům Gymnázia Ostrov, 
kteří podepsali petici proti útlumu primy na 
ostrovském gymnáziu. Bylo vás více než 3 300 
a taková podpora nás samozřejmě těší.

Velmi si také vážíme podpory představitelů 
a  zastupitelů města Ostrov, která nám byla 
veřejně poskytnuta. Srdečně všechny zveme na 
den otevřených dveří, který proběhne v sobotu 
18. ledna 2014 od 9.00 do 13.00 hod. v budově 
školy.

Přejeme šťastný a spokojený rok 2014, mnoho 
zdraví Vám i Vašim blízkým a radost z vašeho 
činění a konání. 

Za vedení školy Mgr. Milan Martinek, 
zástupce ředitele školy

TONAP KV s.r.o
prodáváme

drěvěné brikety
dřevěné pelety
palivové dřevo

podpalovače
hrabla na sníh
posypovou sůl

Po-Pá 8 - 16 h
So. po tel. domluvě

tel . 778 050 027
hajek@tonap.info
www.tonap.info
Krátká 367, Ostrov

směr vlakové nádraží
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KULTURNÍ AKCE
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KULTURNÍ AKCE
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KULTURNÍ AKCE

CENY INZERCE:

 1/16 − 800 Kč

 1/8 − 1 600 Kč

 1/4 − 2 880 Kč

 1/2 − 5 600 Kč

 1/1 − 10 400 Kč
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KULTURNÍ AKCE

PROGRAM GALERIE

LETOHRÁDEK OSTROV
pobočka Galerie umění Karlovy Vary
příspěvkové organizace Karlovarského 
kraje

tel.: 353 842 883, 737 072 522
e-mail: letohradek@galeriekvary.cz,
www.letohradekostrov.cz
říjen 2013 – duben 2014 zavřeno

Galerie umění v Letohrádku Ostrov přeje všem 
svým příznivcům krásný vstup do nového 
roku a  mnoho nevšedních zážitků ze setkání 
s výtvarným uměním.

V měsíci lednu se neuskuteční žádná tvůrčí dílna.

31. 1. 2014 v učebně Městské knihovny v Ostrově
Autogramiáda
Galerie umění ve spolupráci s Městskou 
knihovnou v Ostrově vás srdečně zvou na 
autogramiádu básníka Vladimíra Suchana 
u  příležitosti vydání jeho básnické sbírky Na 
dosah. Vladimír Suchan je ostrovským rodákem. 
Narodil se 15. 12. 1961 a byl v pořadí devátým 
dítětem, jež se narodilo v ostrovské nemocnici, 
která zahájila svůj provoz v listopadu téhož 
roku 1961. Se svými rodiči bydlel „na poště“ 
na deváté etapě, kde se naučil hlavně kopané 
na pískovém plácku, které již zarostlo trávou. 
Jeho základní školou byla tehdejší 3. ZDŠ, nyní 
Májová. V roce 1976 postoupil do experimentální 
třídy ostrovského gymnázia, které tehdy poprvé 
začalo přijímat studenty z osmých tříd základních 
škol. V letech 1977 – 1979 byl redaktorem 
studentského časopisu Lucerna na gymnáziu 
v Ostrově. Jeho původním povoláním byla práce 
v československých diplomatických službách 
(1985 – 1993). V letech 1991 – 1993 působil jako 
konzulární tajemník na velvyslanectví v Ankaře. 
V letech 1993 – 1994 pracoval v Černé Hoře pro 
Úřad vysokého komisaře Spojených národů pro 
uprchlíky. 

V roce 1993 vycestoval se svou rodinou do 
Kanady, kde získal v roce 1999 doktorát 
filosofických věd v politologii a politické filosofii. 
Od roku 1996 učí jako profesor politických věd ve 
Spojených státech (Vermont, Arkansas, Maine, 
Ohio). V průběhu svých studií a akademické práce 
se začal cílevědomě hlásit k odkazu Sokratovy 
školy a Platónovy Akademie.

Dnes bychom se s vámi rádi podělili o úspěch 
naší TV Ostrov, která se v listopadu zúčastnila 
mezinárodní přehlídky tvorby regionálních 
televizních stanic a studií, konané již od roku 1997 
v Kopřivnici pod názvem KAFKA. Každoročně 
je v rámci této přehlídky možné shlédnout 
desítky zpravodajských a publicistických 
příspěvků, dokumentů či reklamních spotů. 
Odbornou porotou, která je složena z pracovníků 
veřejnoprávních a  soukromých sdělovacích 
prostředků, známých publicistů i novinářů, jsou 
jednotlivé soutěžní  příspěvky vyhodnoceny a na 
konci samotné přehlídky oceněny. V početné 
konkurenci se podařilo naší TV Ostrov získat cenné 
třetí místo v soutěžní kategorii Zpravodajství. 

Vážení předplatitelé kabelové televize,

do roku 2014 vám přejeme spoustu příjemně 
strávených chvil při sledování programů 
z naší nabídky.  Do budoucna se budeme 
snažit zkvalitnit veškeré služby související 
s  poskytováním  této  nabídky a také přinášet 
nejčerstvější informace týkající se jednotlivých 
programů. Díky lokálnímu kanálu TV Ostrov vás 
budeme i nadále informovat o nejzajímavějších  
událostech  nejen z našeho města, ale i z blízkého 
okolí. Přejeme vám co možná nejpohodovější rok 
2014 plný zdraví,  lásky, štěstí a pohody. 

Plán vysílání – leden 2013

2. ledna
18.00 Zahájení programového bloku
 Celoroční sestřih II. část – to nejzajímavější  
 z druhé poloviny roku 2013
 Novoroční projev starosty města Ostrov

9. ledna 
18.00 Zahájení programového bloku 
 Zprávy + Informační servis + Policejní  
 zpravodajství + Okénko z radnice
 S-MIX 
 Kulturní měšec – tentokrát se podíváme 
 mimo jiné na výstavu nevidomých 
 a slabozrakých, na vernisáž Betlémů, na  
 koncert souboru Chairé nebo Tomáš Klus  
 Revival či na Rybovu mši

16. ledna
18.00 Zahájení programového bloku 
 Zprávy + Informační servis 
 Kinotip − novinky, které přicházejí do kin
 Rozcestník − Zaniklé Lázně Kyselka

23. ledna
18:00 Zahájení programového bloku 
 Zprávy + Informační servis + Policejní  
 zpravodajství + Okénko z radnice
 Škola hrou − Střední pedagogická škola 
 a základní škola Májová

30. ledna
18:00 Zahájení programového bloku
 Zprávy + Informační servis 
 Pořad: T. T. T. – Proměny − novinky 
 ve světě účesů a módy 

Aktuální informace o připravovaném vysílání 
můžete vždy s předstihem sledovat na Facebooku 
TV Ostrov, kde nám můžete také sdělit jakékoli 
návrhy, připomínky, dotazy nebo náměty na 
reportáž. Premiéra vysílání začíná vždy ve čtvrtek 
v 18.00 hodin. Opakování vysílání: pátek – úterý 
každou sudou hodinu od 10.00 nově do 24.00 
hod., ve středu jsou reprízy ukončeny ve 14.00 
hod. Mezi reprízami vysíláme informační smyčku, 
do níž můžete zadat svou inzerci prostřednictvím 
telefonního čísla 777 572 089.

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.

Společnost KABEL Ostrov, s.r.o., provozovatel 
Kabelové televize v Ostrově, upozorňuje všechny 
své předplatitele, že je oprávněna přerušit 
poskytování všech objednaných služeb, pokud 
je odběratel v prodlení s úhradou částky za 
jejich poskytování. Doporučujeme proto všem, 
aby překontrolovali své platby a vyrovnali své 
případné dluhy.

Ing. Libuše Benešová, jednatelka

Ocenění Kafka 2013 (zdroj: TV Ostrov).

Zdroj: TV Ostrov.
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KŘÍŽOVKA

TAJENKA KŘÍŽOVKY

Vážení luštitelé, správné znění tajenky z minulého čísla zní: „POPEL, KTERÝ TADY ZŮSTANE MŮŽE BÝT VÁŠ VLASTNÍ“. Výherci 
vstupenek se stávají paní Věra Havlanová a paní Jindřiška Hájková (obě z Ostrova). Gratulujeme! Správné odpovědi odesílejte na 
emailovou adresu sefredaktor@dk-ostrov.cz nebo zanechte u pracovnic Infocentra Domu kultury Ostrov na Mírovém náměstí a to 
do data redakční uzávěrky. Ze správných odpovědí vylosujeme výherce vstupenek na kulturní akce DK Ostrov (tvorbu křížovky 
zajišťuje grafická společnost Samab Brno Group a. s.). 
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HISTORIE MĚSTA / ČTENÁŘSKÉ PŘÍSPĚVKY

Dne 2. prosince si připomínáme 100. výročí 
slavnostního zahájení činnosti okresního 
sirotčince v Ostrově (budova dnešní praktické 
a speciální základní školy). Budovu sirotčince 
nechal na základě slov císaře Františka Josefa I. 
(„Vše pro dítě.“) postavit Spolek na ochranu dětí 
z Karlových Varů (Verein Kinderschutz Karlsbad). 

Základní kámen okresního sirotčince byl položen 
již dne 2. prosince roku 1909. Pozemky na stavbu 
sociálního ústavu poskytlo spolku bezplatně 
město Ostrov. Celá budova byla postavena za 
čtyři roky a právě u příležitosti 65. výročí nástupu 
vlády Františka Josefa I. se v Ostrově konalo 
dne 2. prosince roku 1913 slavnostní vysvěcení 
tohoto zcela nového okresního sirotčince. 
Církevní svěcení vykonal pražský biskup Wenzel 
Frind (uváděn i jako Václav Antonín Frind). Za 
ministerstvo spravedlnosti se slavnostního aktu 
účastnil prezident krajského soudu Hoffmann 
z  Chebu. Za správní komisi v Čechách byl 
přítomen dvorní rada Widimský z Prahy. Po 
vysvěcení uspořádal předseda Spolku na ochranu 
dětí z Karlových Varů hoteliér Karl Pupp slavnostní 
hostinu. Během slavnostního pohoštění byl 
zaslán kabinetní kanceláři Jeho Veličenstva císaře 
holdovací telegram. Velkoprůmyslník Antonín 
Weber věnoval okresnímu sirotčinci rentu 
10 000 K. Celkové náklady na zbudování sirotčince 
činili 240 000 K. Okresní sirotčinec převzaly do 
své správy sestry z kongregace školských sester 
de Notre Dame. Sirotčinec byl vybudován až pro 
dvě stě dětí a na počátku v něm našlo domov asi 
jen třicet sirotků. Ubytování chovanců bylo ve 
společných ložnicích, společná byla i jídelna. Pro 
potřeby ducha byla budova sirotčince vybavena 
vlastní kaplí. Každoročně se v této kapli pořádali 
v květnu májové pobožnosti. Sirotci se sestrami 
se také účastnili všech církevních slavností ve 
městě. V době adventní pořádali děti vánoční 
představení. V budově byla také umístěna 
mateřská škola. 

Během 2. světové války se dosavadní okresní 
sirotčinec (Bezirksheimstätte und Waisenhaus) 
přeměnil na domov mládeže (Jugendheim) ve 
správě NSV (Nationalsozialistische Volkswohlfahrt, 
tj. Národněsocialistická péče o  blaho lidu). Do 
dětského domova se tak dostávali postupně i děti 
různých národností ze všech koutů okupované 

STO LET OKRESNÍHO SIROTČINCE

Evropy. Na sklonku války 
bylo v dětském domově 
na dvě stě padesát dětí. 
Byly mezi nimi i děti po 
nacisty perzekuovaných 
a umučených českých 
lidech. Mnohé z dětí si již 
na své původní rodiče ani 
nepamatovalo a někteří už 
neuměli ani česky. Nacisté se 
i v dětském domově snažili 
zahladit stopy po hrůzných 
činech války a tak se od 
mnohých dětí nedochovaly 
žádné doklady a děti byly 
na poslední chvíli odváženy 
pryč. 

Nakonec v květnu 1945 zůstalo v Ostrově jen asi 
sedmdesát pět dětí a dětský domov byl krátce 
po válce zrušen. Místo dětí se od září 1945 do 
objektu sirotčince nastěhovala na krátký čas 
československá armáda. Ne však na dlouho, děti 
se do budovy záhy vrátily. Objekt však již nebyl 
využíván jako dětský domov, ale stal se místem 
vzdělávání dětí. Do budovy bývalého sirotčince 
byla umístěna měšťanská škola, posléze střední 

škola, která se přeměnila na 2. základní školu. Od 
roku 1970 byla v budově umístěna Zvláštní škola. 
V současnosti je v tomto objektu Základní škola 
praktická a základní škola speciální. Dnes tedy 
i po sto letech od svého vysvěcení slouží budova 
dětem. Věřme, že i dalších sto let bude objekt 
postavený na základě hesla rakousko-uherského 
mocnáře „Vše pro děti“ a díky dobročinnosti 
dávno zaniklého spolku a dobročinnosti 
nezištných mecenášů i nadále sloužit především 
dětem. 

Ing. Josef Macke

V prosincovém vydání Ostrovského měsíčníku 
reagoval předseda naší dozorčí rady pan Čekan 
na článek paní Jaroslavy Vondráčkové. Zarazilo 
nás jeho tvrzení, že se do teplárny dlouhodobě 
neinvestovalo. Většina z nás zaměstnanců a členů 
odborů pracuje v Ostrovské teplárenské dlouhá 
léta a mnozí i desítky let, a tak se domníváme, že 

Vážení čtenáři,

jelikož se stále častěji objevují články o Ostrovské 
teplárenské a.s. a stále častěji jsou autory osoby, 
které o dění v teplárenství nemají ani základní 
informace, proto jejich články mají charakter 
spíše poplašné zprávy, než aby měly vypovídající 
hodnotu, rozhodla se Dozorčí rada OT a.s. podávat 
pravidelně informace o dění v ostrovské teplárně 
prostřednictvím Ostrovského měsíčníku. Budeme 
se setkávat každý lichý měsíc na stránkách tohoto 
listu.

Na posledním zasedání dozorčí rady bylo 
projednáno plnění stanoveného plánu, kde jsme 
konstatovali, že plán je plněn a díky chladnějšímu 
jaru i mírně překročen. Vzhledem k tomu, že je 
očekáván meteorology poměrně teplý prosinec, 
bude splnění celoročního plánu ještě velmi 
zajímavé. Nastavení hospodářského plánu pro 
rok 2014 přineslo živou debatu a jednu radostnou 
zvěst pro všechny uživatele centrálního vytápění, 
a to snížení ceny tepla pro příští rok o  2 %! 
Pokud připočítáme inflaci koruny, je to dost 
významný posun ve prospěch vás, odběratelů 
tepla. Rovněž byl projednán střednědobý plán 
ostrovské teplárny a byly projednány podklady 
pro možnost přechodu na monistický systém 
řízení OT, a.s. Nebyly vynechány ani informace 
o prováděné opravě kotle K2, kde došlo k havárii 
a  informace o technické závadě na kotli K3. 
Vedení teplárny a opravárenské čety pracovaly 
s vysokým nasazením na rychlém odstranění 

TEPLÁRNA OČIMA 
ZAMĚSTNANCŮ

jsme do této problematiky zasvěceni. Máme tudíž 
potřebu se k reakci pana starosty vyjádřit. 

Tvrzení pana starosty o dlouhodobém 
neinvestování do technologií teplárny není 
pravda!

V minulých letech bylo pro potřebu oprav 
a změnu technologií investováno řádově několik 
stovek miliónů korun. Jen namátkou zmíníme 
některé projekty, které zhodnotily teplárnu ve 
smyslu snížení ztrát tepelné energie, zvýšení 
účinnosti a v neposlední řadě kvalitu dodávek 
tepla pro občany města. Snad nejdůležitější 
investicí je rekonstrukce výměníkových stanic 
včetně postupného přechodu rozvodů z parní 
na horkovodní technologii, přestavba kotlů K2, 
K3, včetně řídícího systému, instalace nového 
zařízení k výrobě elektrické energie tzv. točivé 
redukce. Kdyby jich nebylo, tak by teplárna 
nefungovala, jak funguje dnes. Z tohoto důvodu 
není pravdivé ani další tvrzení pana starosty 
o nutnosti rekonstrukce zdroje pro jeho technický 
stav. Víme, že k rekonstrukci zdroje (kotlů) dojde 
a musí dojít, ale především proto, že nám to 
předepisuje nová evropská legislativa.

My zaměstnanci tvrdíme, že teplárna je v dobrém 
stavu, který v budoucnu umožní kvalitní start pro 
rekonstrukci zdroje pod vlajkou našeho města.

Za zaměstnance a členy odborů OT, a.s. 
Václav Kutil 

VYJÁDŘENÍ ČLENA DOZORČÍ 
RADY TEPLÁRNY ZA MĚSTO

Zdroj: Ing. Josef Macke.

Zdroj: Ing. Josef Macke.
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ČTENÁŘSKÉ PŘÍSPĚVKY

Reakce pana Čekana, předsedy dozorčí rady 
OT, a.s., na článek paní Vondráčkové z minulého 
čísla Ostrovského měsíčníku je z mého pohledu 
jako člena dozorčí rady (DR) trochu zarážející, 
neboť vím, že veškeré investice a opravy, ať se 
jedná o ty, které již proběhly nebo probíhají, 
či se mají uskutečnit, se na zasedáních DR 
podrobně probírají, vysvětlují a připomínkují. 
Jsou to nemalé investice, například v příštím roce 
je v  plánu investovat 10 mil. korun na výměnu 
bloků jednoho kotle. Pokud má pan předseda DR 
na mysli umělé snižování ceny tepla a teplé vody 
pro koncového odběratele ze strany města, pak 
výsledkem je méně peněz na investice, opravy 
a v neposlední řadě i na mzdy. Tento trend ale 
není dlouhodobý, jedná se o poslední dva roky. 
Pouze mám obavy, aby se cena v příštích letech 
nemusela zvyšovat skokem, např. o 15 %, tak jako 
v teplárně Plzeň v  loňském roce. Dlouhodobé 
umělé snižování ceny tepla může vést až k tomu, 
že teplárna nebude mít dostatek finančních 
prostředků na nezbytné opravy a  může dojít ke 
zhoršení technického stavu zařízení a snížení její 
spolehlivosti. Rozumím tomu, že panu předsedovi 
jde o blaho občanů města Ostrova, ale myslím 
si, že by měla fungovat určitá rovnováha mezi 
občany města, teplárnou a vedením města. Pokud 
se tato rovnováha naruší, vždy na to doplatí 

TEPLÁRNA − POHLED ČLENA 
DOZORČÍ RADY

OSTROVSKÁ TEPLÁRNA 
NA KŘIŽOVATCE

závady. My, jako odběratelé tepla a teplé vody, 
jsme byli postiženi minimálně, pouze jeden den 
netekla teplá voda. Za vynaložené úsilí a rychlou 
nápravu patří všem zúčastněným pracovníkům 
náš dík. V  době, kdy budete číst Ostrovský 
měsíčník, by se měla chýlit ke konci i oprava kotle 
K2. Věřme, že si technika vybrala slabší chvilku na 
začátku topné sezóny a nebudeme muset řešit 
další havárie v průběhu nového roku. 

V uplynulém období byla rozpracovaná 
dokumentace pro možnou variantu modernizace 
a ekologizace OT, a.s. I když různé listy psaly 
o  různých nabídkách, které OT a.s. dostala, 
pravdou zůstává, že do uzávěrky tohoto vydání 
k ničemu takovému nedošlo a na jednání dozorčí 
rady se v bodu Různé začalo hovořit o možném 
vyhlášení výběrového řízení na realizátora 
modernizace. Věčná škoda, že se minulý rok 
nepodařilo prosadit přechod na spalování 
biomasy. Mohli jsme mít výrazně nižší cenu tepla 
než máme dnes a minimálně část teplárenského 
zařízení zcela nové. Teplárny jiných měst, které 
byly osloveny společně s naším městem, již 
fungují a mají radostnější starosti než naše 
teplárna a my. Konkrétním příkladem je teplárna 
v Mariánských Lázních, kde po vybudování 
biomasového zdroje mohou směle snížit cenu 
tepla o desetikoruny od ledna 2014 a zlevňování 
zde bude pokračovat i v březnu 2014. Přejme jim 
úspěch a poučme se z toho, že ne každá petice je 
ve prospěch občanů.

Do nového roku pevné zdraví, úspěchy pracovní 
i osobní a hodně štěstí přeje všem dozorčí rada 
Ostrovské teplárny, a.s. 

Ing. Vladimír Trafina

Vážení čtenáři Ostrovského měsíčníku (dále jen 
OM) a odběratelé tepla,

chápu, že pokud se v tomto čísle OM objeví čtyři 
články o ostrovské teplárně, tak samo o sobě 
to některé z vás může nepříjemně rozehřívat, 
nicméně byl bych špatným zástupcem jediného 
vlastníka teplárny, kterým je město Ostrov 
a  špatným předsedou dozorčí rady, pokud bych 
nezareagoval na některé výroky v článcích 
tohoto čísla OM, pánů Kutila a Ivana Bureše, 
zaměstnaných v OT a.s. Oba pánové reagují na 
můj článek v minulém čísle OM, kde uvádím, 
že se do teplárny dlouhodobě neinvestovalo. 
Poopravím proto svůj výrok, kdy uvádím, že 
se dlouhodobě neinvestovalo do modernější 
technologie tepelného zdroje teplárny. A tak má 
sice teplárna fotovoltaickou elektrárnu, zařízení 
na výrobu el. energie tzv. točivou redukci, dále 
turbínu na výrobu el. energie. To je určitě všechno 
chvályhodné a zlepšuje to také v některých 
směrech i ekonomickou bilanci teplárny. 
Teplárna však dlouhodobě postrádá moderní 
tepelný zdroj, pro některé čtenáře OM bude 
jistě velkým překvapením, že máme kotel z roku 
1979, další kotel není o moc mladší. Nevýhodou 
těchto kotlů označených jako K2 a K3, každý po 
40 MW instalovaného výkonu je, že jsou velmi 
neefektivní, byly postaveny pro tehdejší tepelnou 
spotřebu města (myšleno všech odběratelů 
včetně průmyslových subjektů). Je nutné 
konstatovat, že po zateplení domů a dalších 
úsporách na dodávkách tepla se odběr města 
snížil z 360 TJ v roce 2000 na 269 TJ v roce 2012. 
Z výše uvedeného vyplývá, že je nutné tepelné 
zdroje teplárny obměnit, vždyť studie firmy TENZA 
a.s. sama doporučuje nahradit současné zdroje 
moderními kotli s daleko nižším instalovaným 

výkonem. Pokud tedy chceme dosáhnout 
toho, aby cena tepla z ostrovské teplárny byla 
konkurenceschopná, je tato rekonstrukce zdrojů 
opravdu nutná a to i bez ohledu na novou 
evropskou legislativu o ochraně ovzduší, která 
bude platit po roce 2022. Jako předseda dozorčí 
rady (funkci vykonávám zdarma) dobře vím, kolik 
teplárna investuje do rekonstrukce výměníkových 
stanic, přechodu parovodu na horkovod, ostatně 
na rok 2014 je taková investice naplánována a její 
výše se pohybuje kolem 30 mil. Kč. Zde věříme, že 
získáme dotaci z Ministerstva životního prostředí 
(MŽP).

Jsem překvapen tvrzením obou pisatelů o  tom, 
jak dlouho pracují v teplárně a že jsou do 
problematiky teplárny zasvěceni. Pan Ivan Bureš 
to potvrzuje i členstvím v dozorčí radě teplárny. 
Musím říci, že je opravdu členem dozorčí rady, 
je za to na rozdíl ode mne i placen, nicméně 
v dozorčí radě pracuje od července letošního roku. 
Neupírám oběma pánům jejich znalosti a kvality 
v práci, kterou pro teplárnu vykonávají, ale myslím 
si, že jim chybí širší a objektivní pohled na dění 
a ekonomiku teplárny. Příkladem je i konstatování 
pánů Kutila a Ivana Bureše o dlouhodobých 
investicích do rozvodů a výměníkových stanic 
teplárny na snížení ztrát tepelné energie. Škoda 
však, že výsledkem úspor nakonec bylo většinou 
zdražení ceny tepla pro koncového odběratele.

Vážení čtenáři OM a odběratelé tepla, závěrem 
bych rád potvrdil zprávu o tom, že v roce 2014 
snižujeme cenu tepla o 2 %. Nejde o žádné 
umělé snižování ceny, jak píše pan Ivan Bureš, je 
to výsledek, který vychází z úspor doporučených 
Právním a daňovým auditem společnosti BDO 
Plzeň, s.r.o.

Bc. Pavel Čekan, 
předseda DR OT a.s. a starosta města Ostrov

znevýhodněná strana. V tomto pohledu OT, a.s. 
Paní Jaroslava správně zmiňuje, že s teplárnou 
doposud nebyly žádné problémy a i cena jí 
přijde přiměřená. Je tomu skutečně tak. Snažíme 
se zajistit co největší komfort pro koncového 
odběratele a cenově se pohybujeme ve spodní 
polovině cenové hladiny v porovnání s ostatními 
teplárnami v České republice. 

V čem s panem předsedou souhlasím, je nutnost 
investice do modernizace kotelny a rozvodů, 
kterou studie odhaduje na 500 mil. Kč. I pan 
předseda však ví, že před touto otázkou stojí 
90 % tepláren v republice a stejně jako my se 
musí do konce roku 2022 přebudovat. Tato 
velká modernizace je vyvolána zejména novými 
předpisy EU o ochraně ovzduší. Studii nechal 
vypracovat již bývalý ředitel pan Hrušovský a ta 
se dále rozvíjí. Myslím si, že teplárna má na to 
ekonomicky i technicky, aby si mohla modernizaci 
zafinancovat sama. Může zůstat v městských 
rukách a nemusel by se umožňovat vstup 
investora na půdu OT, a.s. A koncový odběratel 
by byl do budoucna ochráněn od neúměrného 
zvyšování ceny tepla a teplé vody. 

Ivan Bureš, člen DR za zaměstnance OT, a.s.

Ostrovská teplárna 
(ilustrační foto: Ing. Marek Poledníček).
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Zastupitelstvo města, které se konalo 11. 
prosince, schválilo rozpočet města pro rok 2014. 
Tento rozpočet jsme nemohli podpořit a chceme 
vás, občany města, seznámit s důvody tohoto 
našeho rozhodnutí. Při studiu návrhu jsme si 
porovnali návrh na rok 2014 s návrhy rozpočtů od 
roku 2010. Z této analýzy vyplývá, že:

	 •	 Stále	 klesá	 objem	 prostředků	 na	 investice.	
V roce 2010 to bylo 181 miliónů a v následujících 
letech 115, 109, 98 a na příští rok je v návrhu 
miliónů už jen 86. Z toho vyplývá, že stále více 
peněz se dává do spotřeby a stále méně do 
investic do městského majetku. 

	 •	 Od	 roku	 2010	 klesá	 objem	 prostředků	 na	
provoz základních a mateřských škol.

	 •	 Snižuje	 se	 i	 na	 příští	 rok	 příjem	 z	 kabelové	
televize o více než milión. 

	 •	 Zatímco	 se	 zvyšuje	 příjem	 z	 pronájmu	 bytů	
(aniž by se nové stavěly), tak se na druhé straně 
snižují příjmy za pronájem nebytových prostor.

	 •	 Zavádí	se	nová	položka	–	odměna	nové	realitní	
kanceláři – 500 tisíc, aniž by se snížila odměna 
těm stávajícím.

	 •	 Klesá	objem	prostředků	na	opravy	nebytových	
prostor ve vlastnictví města (o 2,2 mil, to je 30 %).

	 •	 Snižují	 se	 výdaje	 na	 rozvojové	 projekty,	 což	
znamená, že se téměř žádné projekty nebudou 
připravovat.

	 •	 Na	 druhou	 stranu	 rostou	 peníze	 na	 platy	
zaměstnanců úřadu o 3 %, ačkoli delimitací 
odešlo už v roce 2012 5 % zaměstnanců pod úřad 
práce a výdaje na platy se nesnížily.

	 •	 Rostou	 peníze	 na	 platy	 městských	 strážníků	
o 8 %

A takhle bychom mohli pokračovat u mnoha 
dalších položek (např. pořízení kfelského kroje za 
100 tisíc atd.).

Asi nejvíce nám vadí zbytečné a přehnané 
utrácení při tzv. slavnostním otevření nového 
městského úřadu v zámku, kde se plánuje utratit 
výhradně z městských peněz na:

	 •	 Kulturní	akce	–	230	tisíc

	 •	 Technické	zajištění	–	290	tisíc

	 •	 Světelnou	show	a	zábavu	pro	děti	–	135	tisíc

	 •	Moderování	–	75	tisíc

	 •	 Ubytování	–	250	tisíc

	 •	 Pohoštění	–	250	tisíc

Celkem 1 230 000 Kč. A to navyšujeme prostředky 
na cestovní ruch na 700 tisíc a dokonce máme 
v rozpočtu další položky na přímou propagaci 
zámku spolufinancované z EU za další více než 
milión korun. Z rezerv už také nic nezůstalo. 
Ještě na počátku roku 2013 jsme měli jen ve 
fondu budoucnosti 20 miliónů Kč, po schválení 
rozpočtu se tento fond scvrkl na 363 tisíc 

HLASOVAL JSEM PRO ROZPOČET 
MĚSTA 2014

PROČ JSME NEPODPOŘILI 
ROZPOČET

a celkově vstupujeme do nového roku s rezervami 
v celkové výši pouhých 1,3 miliónu.

Aby byla možnost rozpočet předělat, tak jsme 
prosazovali jeho vrácení radě města. Navrhovali 
jsme, že by se sešlo pracovní zastupitelstvo, 
které by rozpočet předělalo. Z časového hlediska 
by s tím problém nebyl. I v minulých letech se 
rozpočet schvaloval až na konci ledna. Ani tento 
návrh nebyl koalicí připuštěn.

Ing. Jan Bureš a Ing. Vladimír Palivec

Vážení čtenáři Ostrovského měsíčníku,

jsem rád, že vám mohu sdělit, že zastupitelstvo 
města na svém jednání dne 11. prosince 2013 
schválilo výraznou většinou zastupitelů 13 ku 
4, rozpočet města na rok 2014 ve výši 343 076 
tis. Kč na straně výdajové a 343 076 tis. Kč na 
straně příjmové. Jako již tradičně rozpočet města 
nepodpořili tři zástupci opoziční ODS, podpořené 
jedním zástupcem KDU-ČSL, ostatně nepodpořili 
ani žádný z předcházejících třech rozpočtů 
v našem volebním období. Proč asi?

Na kritice zástupců opoziční ODS, zejména pana 
Bureše je velmi zvláštní to, že nevyužil možnosti 
podat náměty na změny rozpočtu ve stanovené 
lhůtě a nechal si kritiku až před televizní kamery 
na jednání zastupitelstva, na to jsme si již jako 
zastupitelé zvykli, ale tvrdit jak klesají kapitálové 
výdaje od roku 2010 a přitom neříct, že je to 
zejména vlivem úbytku dotací z EU je velmi 
zavádějící. Rozpočet v roce 2010 byl za pana 
Bureše ve výši cca 498 mil. Kč, dnes je o 150 mil. 
Kč nižší, nicméně se daří současnému vedení 
města držet kapitálové výdaje nad hranicí 25%, 
což má málokteré město a je to známka, že město 
stále investuje do své obnovy a rozvoje. Navíc, 
protože se chováme velmi hospodárně, je velký 
předpoklad, že hospodářský výsledek za letošní 
rok se dá odhadnout na 30 až 40 mil. Kč. I tyto 
peníze bychom chtěli zapojit do investičních 
výdajů. Procentuálně by se tak kapitálové 
výdaje dostaly skoro až k 30%, a to je z hlediska 
prosperity města opravdu velmi významné. 

Kritika opoziční ODS uvádí, že zvyšujeme běžné 
výdaje města, které jsou na příští rok plánovány 
na 255 mil. Kč, za starostování pana Bureše byly 
přitom běžné výdaje 317 mil. Kč. V řadě bodů 
k  rozpočtu, které kritizují opoziční zastupitelé 
z ODS, by se dalo říci, že mluví nepravdu, např. 
tvrdit, že dáváme odměnu nové realitní kanceláři 
500 tis. Kč a údajně nesnižujeme odměnu 
stávajícím je velmi úsměvné. Je na místě říci, že 
celková odměna realitním kancelářím REBA a Ikon 
byla dosud ročně kolem 2 mil. Kč. Městu Ostrov se 
podařilo vysoutěžit cenu o více jak polovinu nižší 
s novou realitní kanceláří, bohužel obě jmenované 
realitky se odvolaly k Úřadu pro hospodářskou 
soutěž a tak pro příští rok zatím počítáme 
s  odměnami pro REBU a Ikon do poloviny roku 
ve výši cca 1 mil. Kč. Po vyřešení sporu by nová 
realitní kancelář mohla pro město začít pracovat 
od července 2014, proto je v rozpočtu alokována 
částka 500 tis. Kč, což je cca polovina její odměny. 
Z toho je jasné, že město naopak ušetří. Dalším 

nepravdivým údajem opoziční ODS je tvrzení, 
že se zvyšují náklady na mzdy zaměstnanců 
Městského úřadu Ostrov, byť při delimitaci v roce 
2012 odešla část zaměstnanců pod Úřad práce. 
I tehdy jsme údajně náklady na mzdy nesnížili. 
Musím ubezpečit čtenáře OM, že v té době se 
náklady na mzdy snížily o 900 tis. Kč. A takto bych 
mohl pokračovat bod po bodu a vyvracet jedno 
nepravdivé tvrzení za druhým.

Závěrem bych chtěl ujistit čtenáře OM a obyvatele 
města Ostrov, že schválený rozpočet je vyvážený 
a odpovídá potřebám našeho města.

Bc. Pavel Čekan, starosta města Ostrov

Teplárna v Ostrově 
(ilustrační foto: Ing. Marek Poledníček).
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KARATE MDDM OSTROV 
NA EUROCUP ISTRIA

Veliký sportovní úspěch zaznamenal náš oddíl 
na evropském poháru v chorvatské Istrii v Poreči. 
Zasloužily se o něj naše dvě nejmladší závodnice: 
Karolína Duřtová a Zuzana Tekely. 

Karolína Duřtová nastoupila v kategorii KATA ml. 
učenice/girls 7 − 9 let. Celkem měla v kategorii 
deset soupeřek. Karolína se jich ale nezalekla, 
i  když se jednalo o její první mezinárodní 
závody. Již v prvním kole vyřadila svojí soupeřku 
a  postoupila tak do druhého kola. Zde proti ní 
nastoupila velice silná německá závodnice. I tu 
Karolína dokázala porazit a zajistit si tak postup 
do třetího kola. Ve třetím kole v boji o třetí místo 
proti naší závodnici nastoupila chorvatská, 
domácí, velice dobře technicky vyspělá závodnice. 
Karolínu porazila. Poslední šance na vybojování 
třetího místa a získání bronzové medaile byla 
pryč. V konečném součtu Karolína na evropském 
poháru obsadila krásné 5. místo.

Druhou naší závodnicí a reprezentantkou 
byla Zuzana Tekely. Zuzka to neměla vůbec 
jednoduché. Na kata v její kategorii učenice/
girls 10 − 11 let nastoupilo celkem sedmnáct 
závodnic. Dvě řady závodnic na nástupu, 
obrovská snaha postoupit do druhého kola, 
nervy a strašná tréma. Asi tohle byly důvody, proč 
se Zuzce první kolo nepovedlo. Zuzka prohrála. 
Postup do druhého kola už nebyl možný. Pláč, 
slzy, lítost z prohry. Pro mne jako trenéra bylo 
nyní velmi nutné tyto problémy co nejrychleji 
odstranit. Zuzka měla před sebou ještě jednu  
závodní kategorii. KUMITE. Bylo nutné rychle 
zapomenout na neúspěch v kata a soustředit se 
na kumite. Nakonec, jak už to ve sportu bývá, i na 
naší závodnici se usmálo veliké štěstí. Po těžkém 
souboji v kumite si nakonec domů  přivezla 
3.  místo a krásnou bronzovou medaili. Pláč, slzy 
a lítost z prohry v kata nahradil nyní radostný 
úsměv.

Za podané výkony, reprezentaci našeho oddílu, 
města i naší republiky Karolíně a Zuzce moc 
děkuji. Opět se ukázalo, že nezáleží na barvě 
pásku, ale na výkonu a poctivé přípravě. Obě 
závodnice mají teprve bílé pásky, 8. Kyu. Moje 
poděkování patří i paní Duřtové, která nám 
pomáhala při jednáních svojí znalostí anglického 
a německého jazyka, dopravě, při stravování 
a zajištění fotodokumentace. 

Celkem se Euro cupu 2013 zúčastnilo 523 
závodníků a 65 klubů ze 7 států (Rakousko, 
Chorvatsko, Slovinsko, Itálie, Německo, Slovensko, 
Česko). Oss!

Ivo Hodík, vedoucí a trenér

IV. ROČNÍK VÁNOČNÍHO TURNAJE V BADMINTONU

ROZKVETE V ÚNORU OSTROVSKÝ 
MĚSÍČNÍK?

„Podívej! Pamatuješ si na ni? Snad zase na jaře 
takhle pěkně rozkvete.“ S těmito slovy mi nedávno 
ukazovala známá, ke které chodím s rodinou na 
zahrádku, fotku krásné růžičky na displeji svého 
mobilu. Venku byla zima a ten obrázek příjemně 
zahřál. Vybavila se mi vzpomínka na jarní vůni 
vlhké země a příjemné teplo jarního slunce 
opírajícího se do zad, přestože vzduch je ještě 
chladný. 

Tyto příjemné pocity znám odmalička, protože 
jsem na jedné takové zahrádce strávil velkou část 
svého dětství s rodiči a prarodiči. Na jaře jsem 
pomáhal při setí a sázení. V létě jsme s dětmi 
ze sousedních zahrádek prolézali Jáchymovský 
potok od Žďáru až k poliklinice a každý podzim 
zas pobíhali po poli směrem k Hroznětínu a snažili 

se přimět draky létat co nejvýš. Opékání buřtů, 
nad kterými dnes výživoví poradci ohrnují nos, 
bylo napravováno konzumací zde vypěstovaného 
ovoce a hlavně zeleniny. Asi díky těmto zážitkům 
mám pobyt v přírodě rád a zahrádky beru jako 
neodmyslitelnou součást Ostrova. 

Naše zahrádka už není. Spolu s několika dalšími 
padla za oběť potřebnější stavbě − obchvatu. 
Naštěstí takto nezanikly další a proto se mnoho 
z  nás může v chladném zimním období těšit 
na jaro s rozkvetlými stromy a květinami ve své 
zahrádce. Co kdybychom si trochu prohřáli 
studený únor krásnými fotografiemi z vašich 
zahrádek, naši čtenáři zahrádkáři? Udělejte radost 
sobě i těm kteří zahrádku nemají a rozsviťme 
další zimní číslo Ostrovského měsíčníku koláží 
z vašich květin. Určitě potěší i ty, kteří Ostrovským 
zahrádkám jinak příliš nakloněni nejsou. 

Digitální fotografie můžete posílat e-mailem na 
adresu ostrovskezahradky@seznam.cz, nebo 
pomocí MMS na číslo 777 379 898. Pokud vám 
nevyhovuje ani jedna varianta, nebo máte jen 
klasické fotky, klidně mi zavolejte na uvedené 
telefonní číslo. Po dohodě si pro ně přijdu a na 
místě zkopíruji nebo ofotím, aniž bych vás příliš 
zdržel.

Většinu mých textů čte jako první moje milovaná 
žena Pavlína, která žádnou zahrádku nemá. 
Růžičku z doprovodné fotografie bych jí rád tímto 
symbolicky předal a poděkoval za konstruktivní 
kritiku, protože pokud se vám mé články líbí, tak 
je to i její zásluhou. Druhá čtenářka, která měla 
možnost si výše napsané řádky přečíst, mi hned 
jednu fotku poslala z telefonu. Věřím, že nebude 
poslední.

Miloslav Liška

Poslední sobotu v listopadu pořádal oddíl 
badmintonu TJ Ostrov IV. ročník turnaje ve 
čtyřhrách a mixech pro neregistrované. Slušná 
účast dvaceti mužů a sedmi žen z Ostrova, 
Karlových Varů, Mariánských Lázní, Nejdku, 
Plzně a Kraslic byla pro hráče předzvěstí, že 
si zahrají do sytosti, zvláště ti, kteří startovali 
v obou disciplínách. Muži hráli ve dvou skupinách 
s postupem prvních dvou, když vítězové z jedné 
supiny hráli s druhým z druhé skupiny o postup 
do bojů o 1.− 4. místo. Mix se hrál v sedmičlenné 
skupině každý s každým. Deseti členy byli 
zastoupeni domácí a domácího prostředí dokázali 
využít k získání dvou prvních míst, dvou druhých 
a jednoho bramborového. Zatímco soutěž v mixu 
byla jednoznačnou záležitostí Honzy a Jany 
Šulových, v mužských čtyřhrách již v základních 
skupinách byly některé zápasy do poslední chvíle 
na vážkách. Do finále suverénní Tripalovi v boji 

o zlato podlehli překvapivě hladce vítězům ve 
dvou setech. Odměnou nejlepším byly diplomy 
a poháry.

Výsledky:
Čtyřhry muži: 1. Šula st. − Mojtek (Ostrov); 
2. Triapalovi Rad. + Luk. (Ostrov); 3. Vatashchuk 
− Šobr (K. Vary); 4. Mácha − Šula Fab. (Ostrov); 
8. Mašek D. − Bělohlávek (Ostrov); 10. Žemlička − 
Nohejl (M. Lázně − Ostrov)

Čtyřhry ženy: 1. Blažejová – Šlehubrová 
(Nejdek); 2. Šulová − Kutáková (Ostrov − Plzeň); 
3. Karbulková − Vatashchuk T. (M. Lázně − K. Vary)

Mix: 1. Šulovi J. + J.; 2. Rataj − Kutáková; 
3. Vatashchukovi T. + M. 

J. Mácha, oddíl badmintonu

Zdroj: Marie Horáková.

Výherci badmintonového turnaje 
(zdroj: J. Mácha).

Zdroj: Ivo Hodík.
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ROZHOVOR

JAN MATOUŠ

Většina Ostrováků během podzimu jistě 
zaznamenala výraznou proměnu, jíž prošlo 
pravidelné vysílání Kabelové televize Ostrov. 
Kromě vylepšení grafického vzhledu se rozšířil 
i obsah, vrátila se řada starých úspěšných pořadů 
jako Kulturní měšec nebo sportovní S-mix. 
Postavou, která za těmito změnami stojí, je 
profesionální sportovní kameraman Jan Matouš, 
jehož společnost vysílání připravuje. Hovořil jsem 
s ním o tom, jak náročná byla příprava nového 
televizního počinu a jaké novinky chystá pro 
diváky v roce 2014. Závěrem jsme se dotknuli 
i jeho osobní profesní historie. 

Na podzim začalo nové vysílání Kabelové 
televize, které připravuješ se svým týmem, 
každopádně vím, že idea to nebyla úplně nová? 
Kdy Tě napadlo pustit se do tohohle projektu?

První kontakt ohledně Kabelové televize proběhl 
asi před čtyřmi roky, kdy jsme přišli jako bývalí 
zaměstnanci s nápadem, že by bylo dobré 
Kabelové televizi splatit to, že díky ní jsme se 
vlastně dostali k naší práci. Přišli jsme s nápadem 
a zkušenostmi z komerčních televizí a hlavně 
z  veřejnoprávní televize. Proto když společnost 
Kabel Ostrov vypsala veřejnou obchodní soutěž, 
neváhali jsme a do soutěže se přihlásili. K výhře 
nám určitě pomohl nejen projekt, ale i znalost 
prostředí a hlavně to, že jsme Kabelovkou prošli 
i jako zaměstnanci.

Jako diváci už vidíme pouze výsledek, avšak co 
vše obnášela modernizace vysílání? Jak dlouho 
jste vše připravovali na spuštění?

Všechno se odehrálo strašně rychle. Původně 
jsme chtěli na přípravu aslepoň dva měsíce, 
nakonec jsme většinu věcí stihli během srpna, 
takže se v září začalo vysílat v novém. Největší 
změnou bylo pořízení nového odbavovacího 
zařízení. Díky němu se hlavně v digitální nabídce 
zvedla technická kvalita programu TV Ostrov. 
Další výhodou je, že dokážeme do vysílání 
dostat aktuální informace ze vzdálené správy, 
tedy aniž by někdo musel fyzicky přímo dojít do 
studia. Navíc tento systém zvládá i HD kvalitu, 
ke které bychom postupem času chtěli přejít. 
Další fází bylo provést co největší změnu podoby 
vysílání, aby si diváci všimli, že je vlastně něco 
jinak. Vytvořili jsme kompletní znělky ke všem 
pořadům, i infosmyčka dostala novou grafickou 
podobu. A hlavní věc na kterou jsme se zaměřili 
v první vlně bylo zpravodajství. Do týmu jsme 
přijali Andreu Kávovou, která už s televizí 

spolupracovala. Provedli jsme změny, které 
v současné době moderní televize používají. Navíc 
má zpravodajství dvojnásobnou stopáž než mělo 
to předchozí. A myslím si, že i obsahově se dost 
zvedlo. Samozřejmě to musíme brát z pohledu, 
co může TV Ostrov divákovi nabídnout. Nikdy 
nebudeme moc a ani nechceme konkurovat 
celoplošným televizím. 

Na Kabelovku se opět vrátily oblíbené pořady 
jako Kulturní měšec nebo S-mix, můžeme se 
těšit ještě na nějaký úplně nový pořad? Jak se 
plánuješ ubírat dál?

S-mix byl jeden z pořadů, který byl na Kabelovce 
hodně sledovaný, takže to byl jeden z prvních 
pořadů, které jsem chtěl na obrazovku vrátit. Navíc 
v Ostrově je spousta sportovců a klubů, takže je 
v něm velký potenciál. S S-mixem bylo spojeno 
i vyhlašování nejlepších sportovců města Ostrova, 
které s Ladou Bláhovou a Karlem Kuncem několik 
let úspěšně pořádáme. Máme v  plánu oboje 
ještě víc propojit. Teď už je jen na nás abychom 
ostrovské sportovce přesvědčili k trošku lepší 
spolupráci, abychom mohli informovat opravdu 
o v šech sportech, které se v Ostrově provozují. 
Navíc máme i jasnou představu jaké změny 
a vylepšení tohoto pořadu chceme v tomto roce 
ještě udělat, aby byl ještě víc atraktivní. A pak 
tu máme Kulturní měšec a Rozcestník, jsem rád, 
že se nám podařilo přemluvit Lucii Domesovou, 
aby se k nám vrátila a vzala si tyto pořady znovu 
pod svá křídla. Myslím, že její osobitý styl a klidný 
hlas k těmto pořadům prostě patří. Navíc s námi 
obnovil spolupráci kameraman Tibor Tarr, který 
tyto pořady také už v minulosti dělal. Na pořady 
se chceme zaměřit v této době, protože v nich 
máme ještě rezervy. Dokonce zvažujeme zda 
nezavést nějaké nové. Nápadů máme spoustu. 
Samozřejmě vše je to o penězích a také lidech. 
TV Ostrov si vždy dokázala vychovávat dobré 
kameramany a redaktory. Dobrou vizitkou toho 
je, že spousta z nich našla uplatnění ve velkých 
televizích. A možná, že právě nastal čas splatit TV 
Ostrov to, co ona udělala v jejich začátcích. To je 
i můj důvod toho, proč jsem se o TV Ostrov tak 
zajímal.

V zimě obdržela Kabelová televize významné 
mediální ocenění, čeho přesně se týkalo?

Je to asi měsíc co jsme vyhráli 3. místo na 
mezinárodní soutěži kabelových televizí Kafka 
2013 v kategorii zpravodajství. Potvrdilo nám 
to, že jsme se vydali na správnou cestu. Již 
v  minulosti byla Kabelovka na tom to festivalu 
několikrát úspěšná a i proto jsme rádi, že jsme 
tam zabodovali a to musím podotknout, že 
jsme tam poslali naše první zprávy, které jsme 
vytvořili po těch všech změnách. Zaujala naše 
grafická jednotnost, moderní podání a obsahová 
zajímavost. Na druhou stranu víme, kde všude 
nás ještě tlačí bota, jsme teprve na začátku cesty. 
Ještě toho chceme plno vylepšit, ale chce to čas, 
protože vše děláme za pochodu.

Kabelová televize je Tvoje velká vášeň, 
každopádně vím, že rovněž pracuješ jako 
sportovní kameraman. Jak ses k této práci 
dostal a co vše to obnáší?

Všechno to začalo v TV Ostrov, tehdy jsem jako 
student gymnázia začal natáčet. Samozřejmě to 

byl S-mix. Potom jsem vystudoval vyšší odbornou 
školu filmovou v Písku a hned po škole jsem 
nastoupil zpátky do TV Ostrov. Potom přišla 
nabídka z České televize. Napřed jsem pracoval 
jako kameraman krajského štábu v Karlových 
Varech a po nějakém čase jsem přešel čistě do 
redakce sportu v Praze. Spojil jsem dva koníčky, 
natáčení a sport, v jeden. Teď už vlastně natáčím 
sport sedmou sezónu. Někdy je to opravdu hodně 
náročné, spousta cestování a žádný volný čas.

Na to jsem se Tě právě chtěl zeptat... kde všude 
už jsi s kamerou byl? Jaký projekt pro Tebe byl 
nejzajímavější nebo nejvíce přínosný?

Mojí hlavní náplní pro Českou televizi jsou kromě 
hokejů a fotbalů i zahraniční cesty. Mám už jich 
na kontě opravdu spoustu. K těm nejzajímavějším 
určitě patří zimní paralympijské hry ve Vancouveru 
a letní v Londýně. Shodou okolností teď už se 
pomalu chystám na olympiádu v Soči. Dále jsem 
také natáčel MS v basketbalu mužů v  tureckém 
Istanbulu nebo ME v Litvě. S florbalisty pravidelně 
navštěvuji Švýcarsko, Švédsko a Finsko. A asi 
nejzajímavější natáčení jsem zažil v San Franciscu, 
kde jsme točili přímo za zdmi věznice Alcatraz. 
Netradiční místo natáčení a navíc spojené se 
sportem, to byl opravnu neskutečný zážitek. 
Navíc jsme s tímto dokumentem Basket za 
zdmi Alcatrazu vyhráli mezinárodní festival 
sportovních filmů v Liberci. To byla už moje druhá 
výhra na tomto festivalu, ta první dva roky stará 
byla s dokumentem T jako tým z basketbalového 
mistrovství žen, jehož finálová část probíhala 
v Karlových Varech.

Jak už jsi zmínil, Tvým oborem je i tvorba 
dokumentů, plánuješ v této oblasti nějaký nový 
počin?

Zrovna teď jsme dokončili dokument z MS ve 
florbale žen, které se konalo v prosinci v Brně 
a  Ostravě. To bylo za Českou televizi, co se 
TV Ostrov týká, tak bychom rádi navázali na 
vynikající tradici, kterou Kabelovka ve výrobě 
dokumentů měla. Máme připravené některé 
náměty, které bychom chtěli zpracovat. Všechno 
je to samozřejmě o financích. Myslím si, že už 
dlouho nevznikl žádný dokument o městě a  že 
v poslední době se v něm změnilo plno věcí, 
takže by si to Ostrov i zasloužil. Věnujeme se 
samozřejmě i komerčnímu natáčením. V poslední 
době hodně spolupracujeme se sklárnou Moser.

Chtěl bys na závěr něco popřát našim čtenářům/
divákům Kabelové televize do nového roku?

Divákům Kabelové televize bych chtěl do nového 
roku popřát hlavně ostrý obraz a čistý zvuk při 
sledování našeho programu. A TV Ostrov, aby 
měla spoustu spokojených diváku, které zajímá 
obsah, který pro ně připravujeme. TV Ostrov 
v  roce 2014 oslaví dvacet let vlastního vysílání, 
což už je slušná tradice. Připravujeme i nějaké 
doprovodné akce a vysílání. Chtěli bychom 
divákům připomenout, jaké bylo vysílání před 
dvaceti lety, tak doufáme že třeba i toto bude 
lákadlo.

Jan Železný, šéfredaktor

Momentka z natáčení v USA (zdroj: Jan Matouš).




