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INFORMACE O VYDÁNÍ

AKTUALITY Z MĚSTA

NOVOROČNÍ PROJEV
Bc. Pavel Čekan, starosta města Ostrov

Milí čtenáři, tak 
jako v předchozích 
letech, rád bych vás 
v době, kdy stojíme 
na prahu nového 
roku 2016, pozdra-
vil a podělil se 
s vámi o některé 
myšlenky vztahují-
cí se k uplynulému 

roku, ale také k představám a plánům vede-
ní města v roce 2016.

Nejprve mi dovolte, abych zrekapituloval 
uplynulý rok. Hospodařili jsme se schváleným 
rozpočtem 345 734 tis. Kč. Vloni se nám daři-
lo v při získávání dotací z evropských fondů. 
Významným dotačním zdrojem města byl 
Regionální operační program Severozápad. 
Město díky tomuto programu zrealizovalo 
řadu projektů. Revitalizace lokality „Kopec 
v Lidické ulici“. Dotčené území bylo přebudo-
váváno na městský park pro volný čas a spor-
tovně rekreační vyžití celkem za 13,5 mil. Kč. 
Projekt „Ostrov – revitalizace vnitrobloků“. 
Práce probíhaly od začátku jara do podzimu 
2015. Projekt se skládal ze čtyř samostat-
ných staveb: „Ostrov-10. etapa“, „Ostrov-13. 
etapa“, „Ostrov, revitalizace Halasovy ulice 
vč. vnitrobloků“ a „Ostrov, Seifertova ulice, 
rekonstrukce vozovky a chodníku“. Celkové 
náklady činily 31 mil. Kč. Projekt „Ostrov, 
Lidická ulice“ (parkoviště v tzv. zadní Lidické 
a parkovací místa před lékárnou) s celko-
vými náklady 9,6 mil. Kč. Projekt „Naučná 
stezka po starých cestách kolem Ostrova“. 
Předmětem projektu byla výstavba a rekon-
strukce doprovodné infrastruktury pro turis-
tiku a cestovní ruch, zajišťující dostupnost 
a kvalitní přístup s využitím historických cest 
k místům s atraktivitami cestovního ruchu 
ve městě Ostrov a jeho místních částech, mj. 
cyklostezka přes Horní Žďár. Celkové nákla-
dy na realizaci projektu činily cca 15 mil. Kč. 
Projekt Čapkova a Nejedlého ul. s celkovými 
náklady 9,3 mil. Kč.

Z Operačního programu životní prostře-
dí a Státního fondu životního prostředí na 
zateplení veřejných budov byly r. 2015 kom-
pletně zatepleny budovy dvou mateřských 
škol a budovy bývalé knihovny v ul. Lidická 
1036. Během realizace došlo k výměně oken, 
vnějších dveří a celoplošnému zateplení fasá-
dy. Celková poskytnutá dotace činila 4 mil. 
Kč. Byli jsme také úspěšní v rámci dotačního 
programu na podporu přeshraniční spoluprá-
ce mezi ČR a Svobodným státem Sasko - Cíl 
3, kde jsme na tři projekty (jejich dokončení 
či navýšení) celkem z dotace získali 552.940 
Euro, tedy bezmála 15 mil. Kč. Šlo o projek-
ty Stříbrná stezka/Silberstrasse, Od Zámku 
k zámku – Schwarzenberg a Ostrov na Stří-
brné stezce a Zintenzivnění přeshraniční 
turistické spolupráce mezi městem Ostrov 
a městem Kurort Oberwiesenthal. V roce 

2015 jsme hospodařili s rozpočtovým pře-
bytkem cca 70 mil. Kč, pokud jde o kapitálo-
vé/investiční výdaje, tyto byly přes 110 mil. 
Kč, což tvoří víc jak 30 % rozpočtu města; 
jinými slovy, na rozvoj města bylo použito víc 
jak 30 % celkového rozpočtu. V roce 2015 
však město nežilo jen novými investicemi, 
ale i kulturou. Proběhl další úspěšný ročník 
Ostrovského kulturního léta, 47. ročník fes-
tivalu Oty Hofmana a dá se říci, že Ostrov 
opravdu žil sportem a kulturou, vždyť město 
do těchto odvětví investuje i nemalou částku 
z rozpočtu.

Nyní bych vám rád sdělil některé plány 
vedení města pro právě nastupující r. 2016. 
Rádi bychom dokončili projekt modernizace 
Letního tábora v Manětíně výstavbou klu-
bovny a skladů v částce 3,2 mil. Kč. Chceme 
realizovat projekt vytápění jeviště v Domě 
kultury za cca 1,8 mil. Kč, započít výstavbu 
areálu integrovaného záchranného systému 
(IZS) na Jáchymovské ul., kde by měly být 
postaveny objekty pro Hasičský záchran-
ný sbor K. Vary, Zdravotnickou záchrannou 
službu Karlovarského kraje, Jednotku dob-
rovolných hasičů Ostrov a Městskou policii 
Ostrov. Předpokládané náklady jsou vyčís-
leny celkem na cca 140 mil. Kč a dokonče-
ní se předpokládá r. 2017. Projekt počítá 
s využitím dotačních prostředků EU z fondu 
Integrovaného regionálního operačního pro-
gramu (IROP). Rádi bychom pokračovali v II. 
etapě projektu rozšíření kapacity Domova 
pro seniory v ulici U Nemocnice s předpoklá-
danými náklady 22 mil. Kč. Dalšími zajímavý-
mi projekty, které bychom chtěli realizovat, je 
výstavba atletického areálu u ZŠ Masaryko-
va a kompletní rekonstrukce a modernizace 
šaten Fotbalového klubu Ostrov, vše v část-
ce cca 75 mil. Kč; na oba projekty bychom 
chtěli čerpat peníze z tzv. národních fondů 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 
Máme připraveny i další projekty k realizaci, 
ať už investiční záměry či velké opravy, nic-
méně veškeré kapitálové výdaje na r. 2016 
by měly opět směřovat do rozvoje a moder-
nizace města Ostrov.

Rok 2016 je také rokem volebním, a tak 
nás na podzim čekají dvoje volby: do kraj-
ských zastupitelstev a pro volební okrsek 
č. 1, tj. okres Karlovy Vary, také volby 
senátní. Město by také rádo pokračova-
lo v podpoře a spolupořádání kulturních 
a sportovních akcí.

Závěrem mi dovolte, milí čtenáři Ostrov-
ského měsíčníku, vážení spoluobčané, 
abych poděkoval svým spolupracovníkům 
z Městského úřadu Ostrov za spolupráci. 
Jsem přesvědčen, že budeme nadále dobře 
spolupracovat i v roce 2016. Jménem vede-
ní a rady města bych vám rád tlumočil přá-
ní: „Do nového roku 2016 vám, obyvatelům 
města Ostrov, přejeme hodně zdraví, štěstí, 
životní pohody a osobních úspěchů.“ (Rada 
města: Pavel Čekan, Josef Železný, Libor 
Bílek, Pavlína Lišková a Milan Matějka).



3www.dk-ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.cz

AKTUALITY Z MĚSTA

V RAKOUSKU SE MLUVILO O OSTROVĚ
Zuzana Železná, OKS

Ve slavnostním sále Rakouské akademie 
věd se 26. listopadu uskutečnilo sympó-
zium nazvané „Ludwig Salvator (1847-
1915) Erzherzog Österreich-Toskana“. 
Tento pionýr interdisciplinárního ekolo-
gického průzkumu oblasti Středozemního 
moře zemřel před 100 lety na zámku 
v Brandýse nad Labem. Jeho výzkum trval 
40 let a nasbíral celou řadu cenných infor-
mací, jež se staly základem pro další příro-
dovědná bádání např. v biologii, botanice, 
geografii či geologii. Jeho otec Leopold II., 
který byl v Ostrově po dvě volební období 
starostou, ho v jeho práci významně pod-
poroval. Otcem myšlenky uspořádat sym-
pózium byl vídeňský právník, zakladatel 
Společnosti Ludvíka Salvátora, dr. Wolf-
gang Löhnert, který byl také jedním 
z přednášejících. Další příspěvek přednes-
la historička a autorka biografie arcivévo-
dy Ludvíka Salvátora dr. Helga Schwen-
dinger. Většina přednesených příspěvků 
se týkala významu arcivévodova díla 
v rozvoji různých vědních oborů; o geo-
grafii pohovořil Gerhard Fasching 

z Rakouské geografické společnosti. Na 
závěr si hosté prohlédli v aule akademie 
výstavu, kterou slavnostně otevřel její 
autor a mecenáš dr. Wolfgang Löhnert. 
Mezi hosty byli velvyslanci Tuniska, Itálie 
a Španělska, zástupci odborné i laické 
veřejnosti, nechyběli ani představitelé 
rodu Habsbursko-Lotrinského: Radbot 
von Habsburg-Lothringen, Maximilian 
von Habsburg-Lothringen a jeho dcera 
Camilla von Habsburg-Lothringen. Město 
Ostrov zde zastupoval místostarosta 
Josef Železný. Dalším hostem z ČR byl Jan 

Kahuda z Národního archivu v Praze. 
Sympozium a jeho hosty přišel pozdravit 
i Anton Zeilinger, president Rakouské 
akademie věd. V úvodním projevu se zmí-
nil o Ostrově a připravované výstavě 

„Toskánští Habsburkové a ostrovské pan-
ství 1808-1918“. Místostarosta města 
předal jeho excelenci Maximilianovi von 
Habsburg-Lothringen knihy o ostrovském 
zámku a další propagační materiály 
z našeho regionu. Zároveň ho pozval 
k návštěvě našeho města. Camilla von 
Habsburg-Lothringen již v minulosti Ost-
rov navštívila a velice se zajímala nejen 
o jeho historii a současnost, ale i o přípra-
vu již zmíněné výstavy. V pátek si prohlédl 
místostarosta Josef Železný v doprovodu 
historičky dr. Schwendinger Císařskou 
hrobku Habsburků v Kapucínském koste-
le ve Vídni. K rakvi Leopolda II. položil 
kytici červených a bílých růží. Posledním 
pohřbeným Habsburkem v hrobce Kapu-
cínského kostela je Otto von Habsburg 
(1912-2011), syn posledního rakouského 
císaře a českého krále Karla I., který zde 
odpočívá se svou ženou Reginou 
(1925-2010).

Zleva: Radbot von Habsburg-Lothringen, Jan Kahuda, 
místostarosta Josef Železný | Foto: Archiv MěÚ Ostrov

ZÁSTUPCI CZECHINVESTU V OSTROVĚ
Mgr. Lucie Mildorfová, ved. OKS

Ostrov se zas jednou dostal do centra dění. 
Pro setkání s představiteli radnice si jej 
vybrali zástupci CzechInvestu a Karlovar-
ského kraje. Ředitel CzechInvestu Karel 
Kučera a jeho spolupracovníci podnikli 
cestu do karlovarského regionu, aby si 
utvořili konkrétní představu o výstavbě 
a obsazenosti průmyslových zón v Ostro-
vě, Chebu ad. Pracovní setkání se uskuteč-
nilo v zasedací síni MěÚ. Přivítání hostů 
a úvodního slova se ujal starosta města 
Pavel Čekan. Ostrov představil jako správ-
ní centrum západní části Krušnohoří. 

Zmínil i nominaci Montanregionu Krušné 
hory na zápis do Seznamu světového 
dědictví UNESCO. Stěžejní část byla věno-
vána výstavbě průmyslových závodů na 
Průmyslové zóně Ostrov, sílící pozici firmy 
Witte Automotive Nejdek, spol. s r. o. 
v rámci regionu a naopak dosud nevyuží-
vanému areálu a chátrajícím objektům 
bývalého závodu Škoda. Probírala se otáz-
ka způsobu financování tohoto potencio-
nálního brownfield, event. diagnostiky 
a odstranění staré ekologické zátěže. Závěr 
diskuse patřil výši mzdy v Karlovarském 
kraji, která je nejnižší průměrnou mzdou 
v celé ČR.

Svařené víno zahřálo 
a pomohlo

Pavlína Lišková, MO ČSSD Ostrov

Stalo se již tradicí, že první adventní neděli 
v rámci rozsvícení vánoční stromku se čle-
nové místní organizace ČSSD promění 
v prodejce hřejivého svařeného vína 
a výtěžek putuje na charitu.

Letos jsme částku ve výši 10 tisíc korun 
věnovali člověku, kterému osud není zce-
la nakloněn. Před několika lety se začal 
potýkat se zdravotními problémy, až ho 
nemoc upoutala na invalidní vozík. Věří-
me, že vybraná částka může být počáteční 
investicí na pořízení speciálně upraveného 
automobilu, další speciální léčbu, pořízení 
kompenzačních pomůcek atd.

Děkujeme všem, kteří přišli a zakoupili si 
„svařáček“, domácí bramboráčky nebo vlast-
noručně napečené sladkosti pro dobrou věc.

Foto: Archiv MO ČSSD Ostrovinzerce
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CHARITA OSTROV INFORMUJE
Mgr. Tomáš Fexa, OCHO

TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA 2016 SE BLÍŽÍ
V našem městě a v okolí bude ve dnech 4. 
až 14. ledna organizována Oblastní charitou 
Ostrov. Zahájena bude v kostele sv. Micha-
ela a Panny Marie Věrné 4. ledna v 15.30 
hod. Sraz koledníků i vedoucích skupinek již 
v 15.00 hod. na faře u kostela. Budeme rádi, 
když rozšíříte naše řady a budete věnovat 
některé odpoledne na dobrou věc!

HLEDÁME: děti, které se sbírky zúčast-
ní coby Tři králové a dospělé, kteří je 
doprovodí. Pak už jen stačí naučit se kole-
du, převléci se za Tři krále a jít koledovat 
do domů a bytů.

Výtěžek sbírky bude určen na vybavení 
dalších 18 lůžek projektu „Navýšení kapaci-
ty Domova pro seniory v Ostrově“. Na vyba-
vení nových pokojů a zázemí Domova, např. 
polohovací postele, noční stolky, šatní skří-
ně, stoly, židle, regály, zahradní nábytek aj.

Věříme, že skupinky koledníků, které 
u vás doma zazvoní, vás svou tříkrálo-
vou koledou potěší. I jejich prostřednic-
tvím pak budete moci přispět na pomoc 

novým seniorům v našem Domově. Pře-
dem vám děkujeme za vaše otevřené 
srdce i ruku k pomoci. Přejeme Vám také 
vše dobré v novém roce 2016. Za OCHO 
Mgr. Tomáš Fexa, tel. 777 767 050. Další 
informace: tisk, kabelová televize, letáčky, 
www.ostrov.charita.cz

POZVÁNKA NA TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
Římskokatolická farnost Ostrov ve spolu-
práci s Oblastní charitou Ostrov vás zvou 
na Vánoční koncert v kostele sv. Michaela 
a Panny Marie Věrné 10. ledna v 15.00 hod. 
Účinkuje dětský soubor CANTICA pod 
vedením Iriny Široké. Vstupné je dobrovol-
né a je určeno na vybavení dalších 18 lůžek 
projektu „Navýšení kapacity Domova pro 
seniory v Ostrově“ – záměr tříkrálové sbír-
ky 2016.

Za pořadatele se na vás těší páter Marek 
Hric a Mgr. Tomáš Fexa

ODPOLEDNÍ ČAJE PRO SENIORY
Oblastní charita Ostrov vás zve v rámci 
své dobrovolnické aktivity do bezba-
riérově upravených prostor Klubovny 

v objektu bývalé Městské knihovny, 
Lidická ul. (vstup hlavním vchodem 
z ulice), a to každé první úterý v měsíci, 
počínaje 5. lednem, vždy od 14.00 do 
16.00 hod. Čeká vás především útulné, 
příjemné a nekuřácké prostředí s nápl-
ní a atmosférou, která bude ovlivněna 
vámi samotnými, ale také vašimi zájmy, 
podněty a životními zkušenostmi. Přijď-
te si posedět při reprodukované hudbě, 
zazpívat, zavzpomínat, něco nového si 
poslechnout a třeba i naučit (více na tel. 
777767050, www.ostrov.charita.cz).

Podpořte nás dárcovskou SMS ve tva-
ru DMS OCHO na telefonní číslo 87 777. 
Cena DMS je 30 Kč, Oblastní charita Ost-
rov obdrží 28,50 Kč.

Více na: www.darcovskasms.cz/
projekt-1027/zlepseni-vybavenosti-
nasich-domovu-pokojneho-stari.html,

-bezhotovostní platbou: 
www.darujspravne.cz/ocho

-nákupem v síti e-shopů givt.cz: 
https://givt.cz/oblastni-charita-ostrov.
Za Vaši podporu předem děkujeme!

ZE ZÁZNAMŮ MĚSTSKÉ POLICIE
Ladislav Martínek

1. listopadu 15.00 hod.
Hlídka přijala oznámení, že v Hroznětínské 
ul. je otevřená garáž. Ve dveřích garáže byly 
klíče, které zde nejspíš zapomněl majitel. 
Jelikož se tam nacházela spousta cenných 
věcí, hlídka garáž uzamkla a klíče předala 
majiteli garáže, který uvedl, že ve shonu při 
stěhování zapomněl garáž zamknout.
7. listopadu 10.29 hod.
Hlídce bylo oznámeno, že z budovy bývalé-
ho mlýna ve Kfelích právě vylezli dva muži 
a jdou po silnici směrem na Ostrov. Hlídka 
muže na silnici zastavila a zjistila, že se jed-
ná o cizí stání příslušníky, kteří nehovoří 
česky. Dále bylo zjištěno, že jeden muž je 
z Libye, druhý z Maroka a v České republi-
ce hledají azyl. Muži byli převezeni na PČR 
Ostrov, kde si je převzala cizinecká policie.
13. listopadu 0.58 hod.
Hlídka byla požádána o asistenci u přistá-
vání vrtulníku u nemocnice. Ten transpor-
toval muže s těžkým poraněním, způsobe-
ným pravděpodobně pádem z okna jeho 
bytu v ul. Lidická. Po zhlédnutí záznamu 
městského kamerového systému bylo zjiš-
těno, že muž opravdu vyskočil z okna ve 
3. patře.
15. listopadu 0.58 hod.
Pozornost hlídky upoutal řidič vozidla, 
jedoucího po ul. Hlavní. Při spatření hlídky 
začal totiž náhle zrychlovat a poté se snažil 
rychle ukrýt v jedné z bočních uliček. Zde 
byl ovšem strážníky dostižen a zastaven. 
Kontrolou bylo zjištěno, že u sebe nemá 

doklady potřebné k řízení motorového 
vozidla. Byla provedena dechová zkouška 
s negativním výsledkem, ovšem test na 
drogy u řidiče vyšel pozitivně na amfeta-
miny. Muže si na místě převzala přivolaná 
hlídka PČR Ostrov k dalším úkonům.
23. listopadu 10.15 hod.
Při pravidelné kontrole katastru města si 
hlídka povšimla, že na mostní konstruk-
ci v ul. Hroznětínská neznámý pachatel 
nastříkal hanlivý nápis přes kresby, které 
zde namalovaly křídou místní děti. Hlídka 
provedla šetření mj. i na facebooku, kde 
zjistila, že jeden z uživatelů se tímto činem 
veřejně chlubí. Veškeré informace a důka-
zy pak hlídka předala Policii ČR. Muž se 
ovšem 26. listopadu pod mostní kon-
strukci vrátil, aby svou „chybu“ napravil 

a rozhodl se, že nejlepší bude, když nápis 
zakryje. K zakrytí použil znovu barvu ve 
spreji. Hlídka MP jej na základě upozornění 
občanů chytla přímo při činu a předala jej 
na ostrovské oddělení PČR.
25. listopadu
Do našeho kolektivu přibyl nový člen. Je 
to sedmitýdenní mládě německého ovčá-
ka jménem Sir Black Chabet. Po řádném 
dvouletém výcviku a složení zkoušek 
nahradí stávajícího psa Arga.
30. listopadu 10.00 hod.
MP Ostrov ve spolupráci s Městskou 
knihovnou Ostrov pořádala besedu pro 
seniory. Konala se v prostorách knihovny 
a zúčastnilo se jí přes 20 seniorů. Preven-
tista MP s nimi řešil otázku bezpečnosti 
doma i na ulici a velký prostor věnoval 
aktuálnímu tématu: „Jak nenaletět podom-
ním prodejcům“. Téma se setkalo s velkým 
ohlasem a dle reakcí bylo zřejmé, že je 
opravdu aktuální, neboť někteří z přítom-
ných již neblahou zkušenost s podom-
ním prodejem měli. Seniorům byl taktéž 
představen psovod MP se svým stávajícím 
i novým psím parťákem. Na závěr bese-
dy byly rozdány upomínkové předměty 
s logem MP Ostrov.
V listopadu řešili strážníci celkem 203 
přestupků, za které udělili blokové poku-
ty ve výši 11 tisíc korun. Z toho bylo 102 
přestupků v dopravě, 56 proti veřejnému 
pořádku a 13 proti majetku. Dále provedli 
17 odchytů psa, nasadili 43 botiček, pro-
věřili 30 alarmů a přijali 168 oznámení od 
občanů.

Nový policejní pes Sir Black Chabet 
Foto: Archiv MP Ostrov
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TŘÍDĚNÍ ODPADU V DOMÁCNOSTECH
Václav Maršík, EKO-KOM, a.s.

Třídění odpadů je snadné jak v garsonce 
v paneláku ve městě, tak ve vícegenerač-
ním domku na venkově.

1. Třídění nebezpečných odpadů
Pokud v obci není sběrný dvůr, je nutné 
s odpadem vyčkat na mobilní svoz odpa-
du. Odpad je nutné uložit na zabezpeče-
ném místě (sklep, půda) a řádně uzavřený 
v obalu tak, aby při neodborné manipulaci 
nedošlo k úniku a potřísnění pokožky. Léky 
lze odevzdat do lékárny.

2. Třídění využitelných odpadů
Domácnosti se sklepem, kůlnou, si mohou 
dovolit oddělené odpadkové koše či pytle 
na jednotlivé druhy odpadu. Naplněné je 
stačí vyprázdnit do příslušného kontejneru. 
Je-li místa poskrovnu, lze použít třeba sta-
rou krabici a do ní odkládat všechen odpad: 
sklenice, plastové lahve, papír. Jakmile 
se krabice naplní, u kontejnerů na místě 
roztřídíme do příslušných nádob. Nebo 
se během dne odpad odkládá do igelitky 
a druhý den ráno při cestě do práce se 
odloží do příslušných kontejnerů. Rozhod-
ně to není „práce navíc,“ jak zní oblíbená 
výmluva, záleží pouze na ochotě každého.

Institut zpětného odběru
Zpětný odběr je novinka, která byla 
zavedena s novým zákonem o odpadech 

(2001). Jejím účelem je přenesení odpo-
vědnosti za některé odpady na výrobce. 
Zpětný odběr se týká většinou pou-
žitých zařízení, která se po ukončení 
životnosti stávají nebezpečným odpa-
dem: minerální oleje, elektrické akumu-
látory, galvanické články, baterie, zářiv-
ky, výbojky, pneumatiky a lednice. Tyto 
výrobky jsou výrobci povinni od spotře-
bitele zdarma odebrat zpět. Pokud vám 
např. doslouží lednička, máte právo ji 
přivézt k prodejci, kde si koupíte novou, 
ale nákup nové není podmínkou. Stejně 
tak můžete v pneuservisu odevzdat oje-
té pneumatiky, v autoservisu vyjetý olej 
a v prodejně elektro staré zářivky nebo 
vybité baterie.

Třídění papíru
Ve většině obcí jsou pro sběr papíru insta-
lovány speciální kontejnery. Jejich barva 
by měla být modrá. Patří do nich noviny, 
časopisy, papírové obaly, lepenka, karton, 
katalogy, sešity, knihy, kancelářský papír. 
Do kontejneru se nesmí odkládat papír 
znečištěný potravinami, použité pleny, 
obvazy, hygienické potřeby, voskovaný 
papír, kopíráky, dehtový papír. Papír musí 
být čistý, nikdy ne mokrý, mastný nebo od 
bláta. Kontejnery na papír se vyvážejí vět-
šinou jednou za týden. Hmotnost papíru 
v kontejneru 1000 l je cca 50 kg. Sebraný 
papír se následně dotřiďuje buď na lince, 
nebo ručně. Ze směsi se vybírá znečištěný 

papír, který se musí odvézt na skládku, 
a jednotlivé druhy papíru (lepenkové 
obaly, karton, noviny, časopisy), případně 
počítačové sjetiny. Zbylá směs je tvořena 
nejméně kvalitním papírem. V praxi lze 
vytřídit až 23 druhů papíru. Velmi záleží 
na momentální poptávce po jednotlivých 
druzích. Papír se dle druhů lisuje a expe-
duje do papíren. Lepenka a kartonáž spolu 
se směsným papírem se používá na výro-
bu lepenek, novinový papír se přidává 
do výroby novinového papíru. Sběrový 
papír se může jednak přidávat k papíro-
vině vyrobené ze dřeva nebo se používá 
samostatně na výrobu papíru. Vzniká tak 
100% recyklovaný papír. Při použití jedné 
tuny sběrového papíru je možné uspořit 
až dvě tuny dřeva a 100 tisíc litrů vody. 
Recyklace papíru je omezená, je možné 
recyklovat maximálně šestkrát, poté je 
papírové vlákno krátké a nekvalitní, takže 
se nezachytí na sítech a odtéká s odpadní 
vodou do čistírny.

V našem městě se papír třídí do mod-
rých nádob se spodním i horním výsy-
pem. Nádob na papír je ve městě celkem 
100. Papír lze odevzdat i ve sběrném 
dvoře v Krušnohorské ulici. Odpad svá-
ží firma Resur, s.r.o. vozidlem „s rukou“, 
zpravidla v úterý a pátek nádoby s hor-
ním výsypem, ve středu se spodním 
výsypem. Papír předává na třídící linku 
v Otovicích k dotřídění a následnému 
předání do papíren.

REGIONÁLNÍ KONFERENCE 
CESTOVNÍHO RUCHU

Text a foto: Živý kraj

Založení krajské destinační agentury, plá-
nované aktivity agentury CzechTourism 
i příležitosti pro sportovce a milovníky 
kultury, to byla témata IV. ročníku Regio-
nální konference cestovního ruchu pořá-
dané Karlovarským krajem, na kterou 
přijeli i zaměstnanci Domu kultury Ostrov 
a města Ostrov.

Téměř 90 účastníků přivítal hejtman 
Martin Havel, který připomněl složitou situ-
aci ovlivněnou především poklesem počtu 
turistů z Ruské federace. Ti tvoří podstat-
nou část klientely lázní na území kraje. „Kraj 

se snaží rozvoj cestovního ruchu stále více 
podporovat, svědčí o tom i nově vznikající 
krajská destinační agentura, která by měla 
pracovat na přilákání domácích i zahranič-
ních turistů do regionu. Z krajského rozpo-
čtu rovněž plánujeme vydat na příspěvcích 
do oblasti cestovního ruchu asi šest milio-
nů korun,“ uvedl hejtman. Zástupci Odboru 
kultury KÚ upozornili na stoupající zájem 
o krajský turistický portál Živý kraj. Ten měl 
loni přes 123 tisíc návštěvníků, z toho 89 
tisíc nových uživatelů. „Nejnavštěvovaněj-
ší kategorií portálu je kulturní kalendář, ale 
lidé se zajímají i o památky, zajímavé lokality 
nebo možnosti ubytování v regionu,“ upřes-
nil ved. Odboru kultury Radim Adamec.

Velký zájem vyvolaly informace o nově 
vznikající krajské destinační agentuře, kte-
rou zakládá KK ve spolupráci s lázeňskými 
městy, Chebem a Sokolovem. „Destinační 
agentura není všelék, je to nástroj pro pod-
poru cestovního ruchu a o tom, jak efek-
tivně bude tento nástroj využit, rozhodnou 
zástupci v apolitické správní radě agentury 
složené z odborníků,“ vysvětlil krajský radní 
Petr Šindelář. (kráceno)

Místní akční plány 
rozvoje vzdělávání

Alena Semotamová, manažerka MAS KHZ o.p.s.

Již v červenci jsme informovali o zapojení 
MAS Krušné hory o.p.s. do iniciativy míst-
ních akčních skupin k projektu zpracování 
místních akčních plánů vzdělávání. Cílem 
projektu je podpora společného plánování 
a sdílení aktivit v území, které přispějí 
k naplnění Dlouhodobého záměru vzdělá-
vání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 
a dlouhodobých záměrů vzdělávání a roz-
voje vzdělávacích soustav jednotlivých 
krajů a zlepší kvalitu vzdělávání ve školách, 
s důrazem na podporu škol se slabšími 
výsledky, zlepší spolupráci formálního 
a neformálního vzdělávání a ostatních slu-
žeb v místě pro rozvoj potenciálu každého 
žáka. Byli osloveni zřizovatelé škol a jed-
notlivé subjekty s žádostí o spolupráci 
v projektu, proběhlo informativní setkání 
a k dnešnímu dni byla dopracována a podá-
na finální žádost o dotaci na MŠMT.
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ZÁPISY DO PRVNÍCH TŘÍD ZŠ
Ing. Bc. Dagmar Hríňová

Leden patří každoročně na všech základ-
ních školách k významným měsícům škol-
ního roku. Nejenže se uzavírá klasifikace za 
1. pololetí, ale co je důležitější, uskutečňují 
se zápisy do 1. tříd. Na děti, které v době 
od 1. září 2015 do 31. srpna 2016 oslaví 
šesté narozeniny, čeká velká chvíle. Spo-
lečně se svými rodiči půjdou k zápisu. (Při-
pomínáme, že zápis se týká nejen dětí 
narozených od 1. září 2009 do 31. srp-
na 2010, ale i dětí, které měly odklad!)
Rodiče si nezapomenou vzít s sebou:
• občanský průkaz nebo cestovní pas,
• rodný list dítěte a jeho průkaz zdravotní 

pojišťovny,
• potvrzení o trvalém pobytu dítěte, 

pokud se liší od trvalého pobytu zákon-
ného zástupce,

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

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

Zápisy proběhnou ve všech základních 
školách v Ostrově:

Základní škola Ostrov, Masarykova 1289, 
okres Karlovy Vary (tel. 353 800 411)
pondělí 18. ledna 14.00–17.30 hod.
úterý 19. ledna 14.00–16.30 hod.

Základní škola Ostrov, Májová 997, okres 
Karlovy Vary (tel. 351 124 821)
pátek 15. ledna 14.00–17.00 hod.
pondělí 18. ledna 15.00–17.00 hod.

Základní škola Josefa Václava Myslbeka 
a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, 
okres Karlovy Vary (tel. 777 661 337)
pondělí 18. ledna 14.00–17.00 hod.
úterý 19. ledna 14.00–17.00 hod.

Upozorňujeme rodiče, že zápisem dítěte 
na konkrétní škole je zahájeno správní říze-
ní a v řádném termínu je možné zapsat dítě 
pouze na jednu základní školu!

Přednostně budou do školy přijaty 
děti ze spádového obvodu příslušné ško-
ly. 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 tří-
dy 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), Jirás-
kova, Jungmannova, Karlovarská, Klášterní, 
Klínovecká, Krušnohorská (od křižovatky 
s ul. Jáchymovskou ke křižovatce s ul. Klíno-
veckou), Krátká, Lidická (od křižovatky s ul. 
Družební ke křižovatce s ul. Klínoveckou), 
Lipová, Máchova, Malé náměstí, Masarykova 
(od křižovatky s ul. Hlavní ke křižovatce s ul. 
Krušnohorskou), Moříčovská, Na Mácha-
dle, Radniční, Seifertova, Smetanova, Staré 
náměstí, Staroměstská, Sukova, Šafaříkova, 
Školní, Šlikova, Zahradní, Žižkova. Části: Hlu-
boký, Květnová, Moříčov
b) Základní škola Ostrov, Májová 997, 
okres Karlovy Vary

Ulice: Borecká, Habrová, Horská, 
Jáchymovská (pouze čp. 1377), Jedlová, 
Kollárova, Lesní, Luční, Májová, Masaryko-
va (od křižovatky s ul. Severní ke křižovatce 
s ul. Hlavní) Palackého, Pod Křížkem, Sever-
ní, Smrková, Štúrova, Topolová, U Koupali-
ště, 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 křižovat-
ky s Klínoveckou ul. do konce směrem na 
východ), Lidická (od křižovatky s ul. Klí-
noveckou do konce směrem na východ), 
Mánesova, Mírové nám., Myslbekova, 
Nádražní, Nad Nádražím, Na Kopci, Na Pří-
kopě, Nejedlého, Nerudova, Odborů, S. K. 
Neumanna, Sládkova, Studentská, Tržiště, 
Tylova, Vančurova, a dle ustanovení obecně 
závazné vyhlášky č. 3/2012 obce: Krásný 
Les, Stráž nad Ohří a Velichov.

Co by mělo umět dítě, které jde v září 
do školy?
• správně vyslovovat všechny hlásky
• reagovat i na cizího dospělého, vyřídit 

jednoduchý vzkaz
• poslouchat pozorně pohádku nebo jiný 

text a jednoduše vyprávět obsah
• pracovat samostatně i ve skupině dětí
• vydržet nad zadaným úkolem alespoň 

čtvrt hodiny a práci dokončit
• recitovat básničku, zazpívat písničku
• vědět jak se jmenuje, kolik mu je let, kde 

bydlí, znát základní údaje o své rodině
• znát dny v týdnu, pojmy času, roční 

období, den, noc, ráno…
• orientovat se, co je nahoře, dole, vpravo, 

vlevo, pod, nad
• hrát jednoduché hry: domino, pexeso, 

člověče nezlob se, skládat puzzle
• počítat po jedné do deseti
• držet správně tužku, netlačit, kreslit, aby 

tužka lehce klouzala po papíře
• poznat základní barvy a některé jejich 

odstíny
• umět vybarvovat jednoduché tvary 

a příliš nepřetahovat

• vystřihovat jednoduché tvary
• samostatně se oblékat, zapínat knoflíky, 

vázat kličku
• dodržovat hygienu, umýt si ruce před 

každým jídlem, jíst příborem
• umět pozdravit, poprosit, poděkovat
Pokud některé činnosti dělají vašemu dítě-
ti potíže, nevěšte hlavu, všechno se dá do 
1. září docvičit.

Nemocnice Ostrov
Andrea Zvolánková, PR specialista NO

Vážení klienti, vážení partneři, děkujeme 
vám za projevenou důvěru v loňském roce 
a přejeme v novém roce hodně zdraví, štěstí 
a mnoho osobních i pracovních úspěchů.

Loni se Nemocnice Ostrov aktivně zapo-
jila do mezinárodního projektu Nutrition-
Day 2015, pod záštitou ministra zdravot-
nictví ČR Svatopluka Němečka. Hlavním 
cílem programu je vytvořit podmínky pro 
prevenci a léčbu podvýživy v populaci, 
zejména podvýživy spojené s nemocí a ve 
stáří. Podstatou projektu je jednodenní sběr 
dat o stavu výživy a schopnosti přijímat 
potravu od pacientů na lůžkových odděle-
ních nemocnic, JIP, LDN a v domovech pro 
seniory. Stav výživy našich pacientů nám 
není lhostejný, proto se do projektu zapojilo 
psychiatrické, gynekologicko-porodnické, 
interní oddělení, oddělení následné péče 1 
a 2 a oddělení NIP 1.

Od 1. prosince 2015 je přítomnost otce 
u porodu v ostrovské nemocnici bez poplat-
ku. Vycházíme tak budoucím rodičům vstříc 
a chceme tatínkům umožnit prožít jedineč-
ný autentický zážitek. Nemocnice Ostrov se 
loni opět zúčastnila celostátního průzkumu 
„Nejlepší nemocnice ČR 2015“, pořádané-
ho organizací HealthCare Institute (1. 2. 
až 31. 8. ). Získali jsme dvakrát první místo 
v anketě „Nejlepší nemocnice kraje 2015“ 
v kategorii spokojenosti hospitalizovaných 
pacientů a v kategorii spokojenosti zaměst-
nanců. Do celostátního průzkumu se zapo-
jilo 156 nemocnic z ČR s akutními lůžky. 
V kategorii hospitalizovaných pacientů byla 
NO v ČR na 39. místě, v kategorii spokoje-
nosti zaměstnanců na 15. místě. Ocenění si 
velice vážíme, pacientům i zaměstnancům 
děkujeme za hlasy a důvěru v naši péči. 
Doufáme, že nás podpoříte i v příštím roce. 
„Průzkum Nemocnice ČR 2016“ proběhne 
od 1. 2. do 31. 8. 2016.
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31. RYBÁŘSKÝ PLES

V SOBOTU 6. ÚNORA 2016
od 20.00 do 3.00 hodin

Hudba
Společenský sál: 

Taneční orchestr Milana Baranjaka 
Taneční vystoupení souboru manželů 

Horákových z Karlových Varů
Tradičně bohatá tombola vč. živých ryb

Dům kultury v Ostrově

Předprodej v Infocentru Domu kultury od: 18. ledna
Vstupné: společenský sál 200 Kč, galerie 150 Kč

CHCETE DOMÁCÍ KOMPOSTÉR?
Bc. Petra Niederhafnerová, OMSK

Město Ostrov podalo v březnu žádost 
Odboru PŽP o dotaci na pořízení domácích 
kompostérů a uspělo. Projekt zahrnoval 
500 ks kompostérů o objemu 900 l v cel-
kové hodnotě 1 282 600 Kč s vlastním 
podílem 10%. Poté proběhlo výběrové 
řízení na dodavatele. Rada města vybrala 
firmu MEVATEC s.r.o. z Roudnice nad 
Labem – Bezděkova, která kompostéry 
dodala koncem července. Ty byly obratem 
rozdány zájemcům, kteří v průběhu února 
projevili zájem získat bezplatně kompostér 
od města. V průběhu dalších měsíců se hlá-
sili noví zájemci. Ti rychlejší ještě kompos-
tér získali (jako náhradníci těch, kdo si to 
rozmysleli). Zájem však byl větší než zakou-
pené množství kompostérů. Proto i nadále 
zapisujeme do seznamu další zájemce 
o kompostér.

Předpokládáme, že r. 2016 bude opět 
vypsaná dotační výzva na pořízení kom-
postérů a město Ostrov by se v případě 
dostatečného zájmu občanů opět do výzvy 
zapojilo a žádost o dotaci podalo. Proto 

vás již nyní vyzýváme, abyste v případě 
zájmu získat kompostér na svou zahrád-
ku poslali žádost prostřednictvím pošty 
na adresu: MěÚ Ostrov, OMS, Bc. Petra 
Niederhafnerová, Jáchymovská 1, 363 
01 Ostrov nebo prostřednictvím e-mailu 
na adresu: pniederhafnerova@ostrov.cz, 
nebo i osobně podali žádost v Podatelně 
MěÚ Ostrov. Žádost musí obsahovat jmé-
no a příjmení zájemce, adresu trvalého 
bydliště, telefonický a případně e-mailový 
kontakt, místo, kde bude kompostér umís-
těn (číslo zahrádky a zahr. osady, parcelní 
číslo pozemku). Podmínkou je, že zájemce 
nesmí mít vůči městu Ostrov žádný dluh 
a umístí kompostér na pozemku, který se 
nachází v katastrálním území města Ost-
rov (k. ú. Ostrov nad Ohří) a místních čás-
tí (k. ú. Dolní Žďár, Horní Žďár, Hluboký, 
Kfely, Květnová, Maroltov, Mořičov, Vyk-
manov). Tak jako letos, kompostér bude 
zapůjčen zájemci na základě smlouvy na 
pět let a poté mu bude darován. V případě 
jakýchkoli dotazů se obraťte na Bc. Pet-
ru Niederhafnerovou, tel. 354 224 918 
nebo: pniederhafnerova@ostrov.cz

POZOR ZMĚNA!
Irena Janečková, šéfredaktorka OM

Důležité upozornění pro inzerenty:
Vzhledem k organizačním změnám bude 
od 1. ledna 2016 přijímat inzerci pracov-
nice Domu kultury Martina Pavlasová. 
Objednávky – žádosti o zveřejnění inzer-
ce posílejte od 1. ledna na adresu: pavla-
sova@dk-ostrov.cz, nebo si v případě 
potřeby můžete inzerci vyřídit i osobně, 
a to v kanceláři na ředitelství Domu kul-
tury (2. patro) v pracovních dnech (pon-
dělí až pátek) v době od 8.00 do 14.00 
hod. V tom případě si domluvte návště-
vu předem na tel. 353 800 525 (nebo 
v případě nepřítomnosti M. Pavlasové 
na tel. 353 800 516). Inzeráty je třeba 
vyřídit vždy nejpozději v den uzávěrky 
příspěvků – toto datum najdete v tiráži 
každého nového čísla OM.
Informace pro přispěvatele:
Příspěvky do měsíčníku (texty a foto-
grafie) zasílejte prosím i nadále na 
adresu irejan@seznam.cz (případně na: 
sefredaktor@dk-ostrov.cz). Čas uzávě-
rek příspěvků se posouvá blíž k začát-
ku měsíce, proto prosím sledujte toto 
datum v tiráži. Vzhledem k omezenému 
rozsahu Ostrovského měsíčníku na 20 
stran je nutné omezit i délku příspěvků. 
V případě, že se zaslaný článek nevejde, 
bude jej redakce muset zkrátit, nebo jej 
umístí pouze na webové stránky OM. 
Vzhledem k tomu, že příspěvky se liší 
důležitostí a aktuální potřebností, nelze 
uvést jednoznačně rozsah platný pro 
všechny přispěvatele. Proto se pro-
sím snažte psát své texty v co možná 
nejstručnější podobě.

Děkujeme vám všem za dosavadní pří-
zeň, zájem a spolupráci. Do nového roku 
vám přeji za celou redakci Ostrovského 
měsíčníku co nejvíc radostných dní, pra-
covních i osobních úspěchů a pevné 
zdraví.

NÁVŠTĚVY PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
Podle Mgr. Lucie Mildorfové, OKS (kráceno)

Na podzim navštívili zástupci města MŠ 
Krušnohorskou, kde je nově kapacita 86 dětí. 
Ředitelka H. Patočková mj. uvedla, že se MŠ 
angažuje v přeshraničním projektu s němec-
kým Rittersgrünem „Odmalička-Von klein 
auf“. Ředitelka MŠ Halasova J. Mikešová 
s pedagogickým sborem provádí s dětmi 
spoustu činností a zaměřuje se i na výuku 
angličtiny. Také MŠ Palackého má za sebou 
kompletní rekonstrukci. Pedagožky s ředitel-
kou Š. Gabrielovou zapojují do vzdělávání 
dětí i rodiče. V adaptační fázi mohou s dítě-
tem docházet do školky a první dny v září 
s ním mohou pobýt ve třídě nebo mu usnad-
nit přestup pomocí hračky z domova. MŠ 
Masarykova vede L. Dienesová. Je to největší 
předškolní zařízení v Ostrově (183 míst). I zde 
došlo k rekonstrukci. V práci s dětmi se inspi-
rují programem G. a M. Přikrylových „Obje-
vujeme svět pro život“. Poslední v řadě byla 
MŠ při ZŠ J. V. Myslbeka. Kromě nové fasády 
má i novou kuchyň, splňující nejpřísnější hygi-
enické předpisy. Ze školky se návštěvníci pře-
sunuli do ZŠ tamtéž.

„Tato ZŠ jako jedna z mála škol v kraji 
investovala po neblahých událostech z minu-
lého roku hodně finanačních prostředků do 
elektronického zabezpečení. Za vstupem 
byly instalovány turnikety a žákům je umož-
něn vstup do budovy pomocí čipu. Snímací 
zařízení je propojeno s programem pro vede-
ní školské administrativy Bakalář. Škola i rodi-
če mají přehled o tom, kdy dítě vstoupilo do 
školy a kdy školu opustilo,“ představil projekt 

ředitel M. Fous. ZŠ má i dobré podmínky 
pro vzdělávání žáků se spec. vzdělávacími 
potřebami. Zapojuje se např. do projektu 
Technika je zábava ve spolupráci se SPŠ Ost-
rov; na zdokonalování v cizích jazycích pro 
žáky a pedagogy získala škola fin. prostředky 
z Operačního programu Vzdělávání pro kon-
kurenceschopnost (výzvy č. 56 a 57) ad. Do 
dění se angažují i rodiče, škola tedy působí 
jako komunitní centrum… V ZŠ Masaryko-
va se nyní používá nejmodernější technika. 
Ředitel H. Harzer a tým rovněž získávají fin. 
prostředky z Operačního programu Vzdělá-
vání pro konkurenceschopnost – výzvy č. 56 
a 57 a také spolupracují se SPŠ na projektu 
Technika je zábava v rámci Podpory příro-
dovědného a technického vzdělávání v KK. 
Žáci získávají sportovní vavříny i na republi-
kové úrovni. Závěr prohlídek byl v ZŠ Májová, 
kde hosty provázel ředitel R. Radoň. Radní se 
zapojili do testu znalostí o kulturních insti-
tucích v ČR a vyzkoušeli interaktivní tabuli. 
Škola rovněž získává fin. prostředky z progra-
mových dotací MŠMT. Také zde byla přijata 
přísná bezpečnostní opatření pro zabezpeče-
ní v areálu školy.

Foto: Archiv MěÚ Ostrov

inzerce
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POSKYTOVATELÉ PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Triáda Ostrov, kpss@ostrov.cz

Triáda představuje sociální a sociálně-zdravotní 
služby a aktivity pro občany města Ostrov. Služ-
by určené cílové skupině seniorů jsou poskyto-
vány občanům, kteří dosáhli věku rozhodného 
pro přiznání starobního důchodu a ocitli se 
v situaci vyžadující podporu druhé osoby, při-
čemž tuto podporu nemohou získat jiným způ-
sobem než prostřednictvím sociální služby. 
Občané se zdravotním postižením tvoří význam-
nou skupinu uživatelů sociálních služeb se spe-
cifickými potřebami. Poskytované služby jsou 
zaměřeny na péči, rehabilitaci a integraci osob, 
které mají sníženou aktivitu a omezenou mož-
nost společenské spoluúčasti.

Agentura Katka
Na Kopci 1237, 363 01 Ostrov; Poliklinika 
Ostrov, Hroznětínská 350, tel. 353 821 666 
(záznamník), agentura.katka@seznam.cz Agen-
tura zajišťuje nepřetržitě terénní zdravotní služ-
bu (domácí zdravotní péči) na doporučení lékaře.

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5-Stodůlky, 
tel. 235 517 313, kontakt: Mgr. Štěpánka Kol-
ková, ranapececechy@detskysluch.cz. Centrum 
poskytuje terénní sociální služby rané péče rodi-
nám dětí se sluchovým nebo kombinovaným 
postižením do 7 let věku dítěte.

Centrum pro zdravotně postižené 
Karlovarského kraje, o.p.s.
Sokolovská 54, 360 05 Karlovy Vary, tel. 
353 234 666, 602 340 549, kontakt: Petr Kon-
čel, karlovyvary@sluzbypostizenym.cz, www.
sluzbypostizenym.cz. Centrum poskytuje pro 

zdravotně postižené občany bez rozdílu věku 
a pro seniory ambulantní a terénní sociální 
služby včetně odborného poradenství, půjčo-
vání a prodej pomůcek, individuální přepravu 
upravenými vozidly, sociálně aktivizační služby, 
distribuci euroklíčů.

Denní centrum Žirafa, Nejste sami (spolek)
Masarykova 217, 357 34 Nové Sedlo, tel. 
602 535 366, kontakt: Ing. Renata Kunešová. 
Centrum pro děti a mládež se zdravotním posti-
žením, zejména autismem a dále s těžkým kom-
binovaným a mentálním postižením.

ICTUS, o.p.s.
Kurzova 25, 130 00 Praha 13, tel. 603 500 718, 
kontakt: Jan Dohnálek, dohnalek@ictus.cz, 
www.ictus.cz. Cesta naděje pro klienty s mozko-
vou příhodou s cílem vrátit je do plnohodnotné-
ho života. Ozvěte se vy nebo vaši blízcí a my vám 
pomůžeme najít cestu.

KONTAKT bB - Občanské sdružení pro 
studium, rehabilitaci a sport bez bariér
Smetanovy sady 1, 360 01 Karlovy Vary, tel. 
724 219 096, kontakt: ved. Mgr. Štěpánka 
Řehořková, rehorkova@kontaktbb.cz. Sdružení 
poskytuje: Zprostředkování kontaktu se spole-
čenským prostředím, sociální terapii, pomoc při 
prosazování oprávněných práv a zájmů, volno-
časovou aktivitu (plavání).

Národní rada osob se zdravotním postižením 
ČR, regionální pracoviště Karlovarského kraje, 
Národní rada osob se zdravotním postižením 
Karlovarského kraje, Jugoslávská 3/1706, 360 
01 Karlovy Vary, tel. 736 751 205, kontakt: Ing. 
Jitka Líkařová (krajská koordinátora a předsed-
kyně NRZP KK, k.vary@nrzp.cz; www.nrzp.cz. 
Služby pro zdravotně postižené Karlovarského 
kraje. Centrální distribuční místo euroklíčů pro 
Karlovarský kraj, www.euroklic.cz

NIPI – bezbariérové prostředí, o.p.s. (Národ-
ní institut pro integraci osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace) – krajské 
konzultační středisko pro Karlovarský kraj, 
Jugoslávská 3/1706, 360 01 Karlovy Vary, 
tel. 731 108 224, kontakt: Hana Skopová, 

vedoucí konzultant, skopovaprojekty@vol-
ny.cz, www.nipi.cz. Konzultace a stanoviska 
k zajištění bezbariérovosti staveb pro projek-
tanty, státní správu a pro občany Karlovar-
ského kraje

NEMOS PLUS, s.r.o.
U Nemocnice 1161, 363 01 Ostrov, tel. 
353 364 198, 739 500 258, kontakt: Leona 
Schenková, Dis., socialni@nemostrov.cz. Nepře-
tržité poskytování následné péče pro osoby 
s chronickým onemocněním, jiným zdravotním, 
kombinovaným nebo sluchovým postižením 
a pro seniory

Občanské sdružení Fokus Mladá Boleslav
Západní 41, Karlovy Vary, tel. 775 562 064, 
kontakt: Diana Kostková DiS., kostkova@
focus-mb.cz

Sociálně terapeutická dílna, Sociální reha-
bilitace. Fokus chce umožnit lidem s psy-
chickými potížemi komplexní rehabilitaci, 
poskytnout jim příležitost k nalezení ztracené 
sebedůvěry a vrátit jim rovnoprávné postave-
ní ve společnosti.

Občanské sdružení pro integraci lidí 
s postižením „Dveře dokořán“
U Ohře 210, Karlovy Vary, tel. 353 235 267, 
603 107 099, kontakt: Bohumil Svoboda, 
svoboda.dveredokaran@seznam.cz. Sdružení 
poskytuje mentálně postiženým lidem službu 
osobní asistence za účelem získání maximál-
ně možné samostatnosti při zvládání činností 
v různých oblastech života.

Občanské sdružení RES VITAE o.s., 
Karlovy Vary
Pečovatelská služba Ostrov, Hlavní 1365, 363 
01 Ostrov, tel. 604 238 689, kontakt: Kristina 
Macáková, kristina@resvitae.cz. Služba je urče-
na seniorům, zdravotně postiženým občanům 
a rodinám, kde se narodily tři nebo více dětí 
najednou. Rodinná poradna, Krizové centrum, 
Linka důvěry, tel. 353 588 080, 723 963 356

Oblastní charita Ostrov
Lidická 1036, 363 01 Ostrov, tel. 353 821 821, 
777 767 050, kontakt: Mgr. Tomáš Fexa, ředitel, 

inzerce
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caritas-ostrov@seznam.cz, www.ostrov.charita.cz. 
Rozsah služeb: Kontaktní místo charitních služeb, 
Charitní šatník Veronika, Dobrovolnická služba 
Tereza, Kontaktní místo sv. Vojtěcha, Humanitární 
sklad použitého nábytku, multifunkční místnost. 
Pomoc lidem potřebným, v nouzi. Poskytování 
sociálních služeb pro seniory.

Planeta neslyšících
Kontakt: Miroslav Plachý, info.kkn@o2active.cz. 
Planeta poskytuje veřejnosti poradenství týka-
jící se komunity neslyšících a pořádá vzdělávací 
kurzy českého znakového jazyka.

Raná péče
Dřevařská 2137/13, 350 02 Cheb, 
tel. 354 694 560, 607 051 012, kontakt: 
Mgr. Andrea Ungrová, ranapece@szss-cheb.cz, 
www. szss-cheb.cz. Terénní služba je poskyto-
vána dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, kte-
ré má kombinované postižení, mentální posti-
žení, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku 
nepříznivé sociální situace.

RYTMUS - od klienta k občanovi o.p.s.
Jednoty 1931,  356 01 Sokolov, 
tel. 737 249 597, sokolov@rytmus.org, 
www.rytmus.org. Posláním služby je pomá-
hat bývalým obyvatelům ústavů Karlovar-
ského kraje, žít běžným životem ve vlastním 
domově s využitím individualizované podpo-
ry, podpora samostatného bydlení.

Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s
Tomanova 5, 301 00 Plzeň, tel. 377 420 035, 
724 400 815, kontakt: Mgr. Miroslava Barto-
šová, plzen@ranapece.eu. Organizace posky-
tuje odborné terénní služby, podporu a pomoc 
rodinám, ve kterých vyrůstá dítě se zrakovým 
či jiným postižením nebo ohrožením vývoje ve 
věku od narození do 7 let.

Svaz diabetiků ČR, územní organizace Ostrov, 
pobočný spolek
Lidická 1036, 363 01 Ostrov, tel. 733 655 859, 
kontakt: Judita Ilková, předseda, diabetici.ost-
rov@seznam.cz. Spolek sdružuje osoby s diabe-
tem. Hodiny pro veřejnost: čt 15.00-17.00 hod. 
(v této době je možné změřit cukr v krvi a krevní 
tlak), každé první pondělí v měsíci Dietní porad-
na nejen pro diabetiky

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob 
v ČR, z.s.
Jugoslávská 3/1706, 360 01 Karlovy Vary, tel. 
724 964 771, kontakt. Bc. Petra Beránková, 
DiS., soc. pracovnice a tlumočnice znakového 
jazyka, petra-berankova@seznam.cz, Skype: 
petra.berankova2.

Odborné sociální poradenství pro sluchově 
postižené. Posláním svazu je ochrana a obha-
joba potřeb, práv a zájmů osob se sluchovým 
postižením.

Svaz postižených civilizačními 
chorobami v ČR, o.s.
Kollárova 1122/3, 363 01 Ostrov, tel. 
351 140 942, kontakt: Františka Meissnerová, 
předseda. Cílem sdružení je motivovat členy 
různými aktivitami a zapojení do aktivního živo-
ta. Prostřednictvím sdružení jsou zajišťovány 
činnosti a akce pro postižené členy.

Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
Lidická 1253, 363 01 Ostrov, tel. 353 842 131, 
776 577 242, kontakt: Ing. Jiří Žemlička, před-
seda, zemlička_j@volny.cz. Poradenská činnost. 
Svaz sdružuje osoby s tělesným postižením bez 
ohledu na rozsah postižení, s cílem všestranně 
podporovat a hájit jejich specifické potřeby 
a zájmy.

TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s.
Hlavní třída 1365, 363 01 Ostrov, tel. 
353 674 103, 355 336 666, ostrov.tyflocen-
trum@seznam.cz, www.tyflocentrum-kv.cz. 
Sociálně aktivizační služby pro zrakově posti-
žené, pro klienty s kombinovaným zdravotním 
postižením a seniory. Ambulantní služba, sociál-
ní rehabilitace, ambulantní a terénní služba, prů-
vodcovská a předčitatelská služba, ambulantní 
a terénní služba

TYFLOSERVIS, o. p. s. Rehabilitace 
nevidomých a slabozrakých
Mozartova 444/6, 360 20 Karlovy Vary, tel. 
353 236 068, kontakt: Mgr. Petra Marková, 
vedoucí, k.vary@tyfloservis.cz. Sociální reha-
bilitace, ambulantní a terénní služba, nácvik 
sebeobsluhy a péče o domácnost, prostorová 
orientace (chůze s bílou holí), čtení a psaní Bra-
illova písma, pomoc při vytváření bezbariérové-
ho prostředí domova ad., informace o optických 
pomůckách a jejich obsluze. Služby jsou posky-
továny bezplatně.

Vialin, o.s., provozovna Vojkovice
362 73 Vojkovice, tel. 777 102 470, kontakt: 
Mgr. Zdeněk Kubálek; vialin@vialin.cz, www.
vialin.cz. Občanské sdružení pro zdravotní 
a sociální rehabilitaci a společenskou integraci 
zdravotně postižených osob. Pořádá pobyto-
vé vzdělávací a rekondiční pobyty pro senio-
ry, zdravotně postižené osoby a pro rodiče na 
rodičovské dovolené, dále v rámci DVPP kurzy 
a školení pro učitele.

Zájmový spolek důchodců Ostrov, z.s.
Hlavní 795/4, 363 01 Ostrov, tel. 737 332 378, 
kontakt: Antonín Majda, předseda, zsd.ostrov@
seznam.cz. Samostatná organizace sdružuje 
občany, kteří dosáhli seniorského věku a dle 
zájmu i jejich příslušníky. Aktivity zaměřuje na 
kulturní, společenské, turistické akce a ozdrav-
nou činnost.

Zdravotnické potřeby Petričko
Prodejna: Obchodní dům Brigádník, Brigád-
nická 706, 363 01 Ostrov, tel. 353 822 438, 
724 769 017, kontakt: Pavel Petričko, info@
petricko.cz, info@rehatech.cz, www.zdravot-
nicke-potreby.com
Sklad a centrála: REHA-TECH, a.s.,

Krušnohorská 790, 363 01 Ostrov, tel. 
353 822 439, 353 821 633. Výdej prostředků 
zdravotní techniky na poukaz vystavený léka-
řem. Prodej a pronájem zdravotnických pomů-
cek. Nabídka nových a repasovaných pomůcek. 
Poradenství, možnost vyzkoušení pomůcky 
v místě bydliště.

STÁTNÍ SPRÁVA

Městský úřad Ostrov
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, tel. 
354 224 887, kontakt: Miroslava Světlíková, 

vedoucí, msvetlikova@ostrov.cz. V kompetenci 
odboru jsou tyto činnosti vyplývající ze záko-
nů a vyhlášek ČR a zajišťuje agendy: sociálně-
-právní ochranu dětí včetně agendy kurátora 
pro mládež, sociálního kurátora a agendu rom-
ského poradce, občanů zbavených způsobilosti 
k právním úkonům, zdravotnictví, sociální práce, 
bytovou agendu.

Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Karlových 
Varech, Kontaktní pracoviště Ostrov
Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov, 
tel. 950 125 285, 724 828 768, kontakt: Dana 
Macolová, ředitelka kontaktního pracoviště, 
dana.macolova@kv.mpsv.cz. V kompeten-
ci úřadu jsou: zprostředkování zaměstná-
ní, výplata podpor v nezaměstnanosti a při 
rekvalifikaci, nepojistné sociální dávky (státní 
soc. podpora, hmotná nouze, dávky pro osoby 
se zdravotním postižením, příspěvek na péči 
a průkazy pro OZP).

Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88, 36021 Karlovy Vary, tel. 
353 502 240, kontakt: Ing. Stanislava Správko-
vá, vedoucí, stanislava.spravkova@kr-karlovar-
sky.cz. V kompetenci odboru jsou tyto činnosti 
vyplývající ze zákonů a vyhlášek ČR: rozvoj soc. 
služeb, sociálně-právní ochrana dětí, sociálních 
věcí, agenda koordinátora pro romské záleži-
tosti, národnostní menšiny a integraci cizinců, 
agenda protidrogového koordinátora a manaže-
ra prevence kriminality.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Krajská knihovna Karlovarského kraje,
Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary-Dvory, 
tel. 354 222 888, 353 502 888, knihovna@
knihovnakv.cz. Budova knihovny je kom-
pletně bezbariérová, s nájezdovou rampou, 
přátelská ke všem uživatelům. Má osazený 
signální majáček pro nevidomé, vstupní dve-
ře i výtah mají automatické otevírání dveří. 
Má bezbariérové WC. Společenský sál a cen-
trální výpůjční pult jsou vybaveny indukční 
smyčkou pro neslyšící. Nabízí zapůjčení čte-
cích brýlí od 2 do 4,5 dioptrií, kolečkového 
křesla a kolečkového chodítka s odkládacím 
košíkem. Knihovna je elektronicky vybavena 
a nabízí široké využití pro online komunika-
ci s uživateli, podporu vzdělávání, všeobec-
ného rozhledu aj. Fond knihovny nabízí mj. 
kurzy trénování paměti, jazykové kurzy, kurzy 
českého znakového jazyka, kurz arteterapie. 
Kurz Základy práva pro laiky II. (Západočeská 
universita Fakulta ekonomická, centrum celo-
životního vzdělávání). Literární klub seniorů – 
otevřená volnočasová aktivita pro všechny 
zájemce z řad seniorů.

Městská knihovna Ostrov, p. o.
Zámecký park 224, 363 01 Ostrov, tel. 
353 434 300, 773 546 490, kontakt: Mgr. Irena 
Leitnerová, info@mkostrov.cz, web: mkostrov.
cz, facebook.com/knihovnaostrov. Knihovna 
má univerzální knihovní fond včetně elektro-
nického vybavení pro online komunikaci s uži-
vateli. Mimo jiné zajišťuje a nabízí: půjčování 
knih, DVD, notebooku, poslech hudby. Pořádá 
vzdělávací a poznávací semináře, kurzy, před-
nášky aj. Nabízí rozvoz knih domů pro tělesně 
postižené čtenáře.
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AKTUALITY Z MĚSTA

OSTROVŠTÍ HASIČI V LISTOPADU
Milan Kuna, JSDH Ostrov

Zasahovali jsme u 18 událostí: sedm tech-
nických pomocí, pět dopravních nehod, tři 
požáry a po jednom planý poplach, únik 
látek a prověřovací cvičení.

V ul. S. K. Neumanna, bylo nutno otevřít 
byt, U Nemocnice jsme zajišťovali místo 
pro přistání vrtulníku LZS, v Lidické jsme 
likvidovali biologický odpad, ve Štúrově 
dvakrát pomáhali ZZS Jáchymov s trans-
portem pacienta do sanity, v Krušnohorské 
jsme odčerpávali vodu ze zatopených skle-
pů a na silnici za čerpací stanicí PHM jsme 
odstraňovali padlé větve z vozovky. K pěti 
dopravním nehodám (mezi Stráží n. Ohří 
a KV, dále mezi Hroznětínem a Merklínem, 

v Hlubokém a na křižovatce Jáchymovská-
-Lidická) jsme vyjížděli společně s jednot-
kami HZS KV a Klášterec n. Ohří. Ve Stráži 
nad Ohří-Srní jsme s místní jednotkou likvi-
dovali požár trávy a lesní hrabanky. V Krás-
ném Lese jsme prověřovali vystupující kouř 
z lesa (jednalo se o nenahlášené pálení). 
Na autobusové zastávce v Jáchymovské 
ul. jsme likvidovali požár odpadkového 
koše. K úniku plynu v obytném domě jsme 
vyjížděli tamtéž. K prověření signalizace 
EPS jsme byli vysláni společně s jednotkou 
HZS KV do objektu knihovny, byl to planý 
poplach. K požáru skladu metanolu v are-
álu chem. závodů Sokolov, při kterém byl 
vyhlášen třetí poplachový stupeň, jsme jeli 
s jednotkami HZS CHZ Sokolov 3x, HZS 

Sokolov 2x, HZS KV, Cheb, Kraslice, HZSp 
Sokolovská uhelná 1x a jednotky SDH 
Březová (SO), Chodov, Kynšperk nad Ohří, 
Oloví, Horní Slavkov, Rotava a Habartov 
1x. Po příjezdu na místo události bylo všem 
jednotkám postupně oznámeno, že se jed-
nalo o prověřovací cvičení.

Vážení a milí čtenáři, za sebe i všechny 
kolegy hasiče vám chci popřát v novém 
roce hodně štěstí, zdraví, lásky, spokoje-
nosti a osobní pohody. V roce 2016 oslaví 
náš Sbor dobrovolných hasičů 145. výročí 
od vzniku hasičů v Ostrově, tímto vás zvu 
všechny, abyste to přišli s námi oslavit 
v průběhu roku, ať už na dny otevřených 
dveří, dětské dny, ale hlavně v červnu na 
Mírovém náměstí.

Senioři v Perninku 
mají nové pokoje

Bc. Miloslav Čermák

V Domově pro seniory v Perninku dokončili 
projekt „Domov pro seniory v Perninku. Sta-
vební úpravy – Úprava přízemí pavilonu B – 
6 pokojů“ za finanční podpory Karlovarské-
ho kraje. Zahrnuje kompletní rekonstrukci 
a modernizaci šesti dvoulůžkových pokojů. 
Stavební firma Credostav zmodernizovala 
pokoje v celkové hodnotě cca 1,7 milionu 
korun. „Místnosti, které prošly rekonstrukcí, 
slouží především imobilním klientům či kli-
entům, kteří se pohybují s pomocí zdravot-
ních pomůcek. Proto jsem rád, že jsou nové 
pokoje přizpůsobeny možnostem těchto 
klientů a vybaveny tak, aby bydlení zde bylo 
nejen moderní, ale také příjemné,“ uvedl 
náměstek hejtmana Miloslav Čermák. Byla 
provedena i výměna rozvodů, podlah 
a osvětlení, rozšířeny vstupní prostory pro 
usnadnění pohybu a poskytování zdravotní 
péče a pořízen moderní nábytek.

„Rád bych poděkoval všem, kteří se na sta-
vebních úpravách podíleli. Protože rekon-
strukce probíhala za plného chodu Domo-
va, patří díky především klientům za jejich 
trpělivost, ale také všem zaměstnancům za 
práci ve ztížených podmínkách. Věřím, že 
tyto nové pokoje zcela určitě zpříjemní byd-
lení, ale také umožní lepší poskytování péče 
o klienty Domova,“ uvedl ředitel Domova pro 
seniory Alfréd Hlušek. Dle slov náměstka 
Čermáka touto investiční akcí modernizace 
Domova nekončí; již letos jsou plánovány 
v rozpočtu KK prostředky ve výši 5,1 mil. Kč 
na realizaci nového evakuačního výtahu ve 
střední části budovy, čímž vznikne plná bez-
bariérovost objektu. Také v dalších letech 
se počítá s postupnou modernizací tohoto 
pobytového sociálního zařízení.

DOBA LUCEMBURSKÁ V OSTROVĚ
Mgr. Lubomír Zeman, Bc. Petra Žídková

Srdečně vás zveme na vernisáž výstavy „685. 
výročí první zmínky o královském městě Ost-
rov“ a době lucemburské v Ostrově a 700. 
výročí narození Karla IV. a jeho významu na 
postavení města Ostrov v rámci královských 
měst. Výstava se koná od 21. ledna v 17.00 
hod. ve Dvoraně zámku. 10. přeshraniční 
sympózium a otevření výstavy bude oboha-
cené národní putovní výstavou Má vlast ces-
tami proměn, přinášející svědectví o zvelebo-
vání opomíjených míst a objektů v sídlech 
a krajině. Na internetové stránce http://ces-
tamipromen.cz/hlasovani můžete i vy dát 
hlas našemu zrekonstruovanému zámku 
a pomoci mu stát se Proměnou roku 2015. 
Výstava potrvá do 31. března 2016. Vstup 
volný! Tato kulturní akce je pokračováním 
úspěšného projektu “Zintenzivnění přeshra-
niční turistické spolupráce mezi městem Ost-
rov a městem Kurort Oberwiesenthal“, reali-
zovaného v rámci Programu Cíl 3 / Ziel 3 na 
podporu přeshraniční spolupráce 2007-
2013 mezi ČR a Svobodným státem Sasko, 
spolufinancovaného Evropským fondem pro 
regionální rozvoj.

Ačkoliv město Ostrov bylo založeno na 
novém místě, na ostrožně nad říčkou Bys-
třicí mnohem dříve, patrně již za časů čes-
kého krále Přemysla Otakara II. na konci 
60. či v průběhu 70. let 13. století, poprvé 
označuje Ostrov jako město listina krále 
Jana Lucemburského, vydaná v Domaž-
licích 18. srpna 1331. V ní král Jan potvr-
zuje ostrovským měšťanům, že již nemusí 
odevzdávat desátek z nabytých pozemků, 
ale jen půl hřivny grošů pražských z kaž-
dého lánu, po vzoru královského města 
Žatce. Král tak přeměnil naturální desátek 
na peněžitý plat. V listině jsou obyvate-
lé Ostrova nazváni „naši měšťané“ (cives) 
a dovoluje se jim kupovat okolní šlechtické 
statky s podmínkou, že z nich budou odvá-
dět stejné platby jako z městských pozemků. 

Poprvé se tak dokládá, že Ostrov byl králov-
ským městem. Rok 1331 si Ostrov již tradič-
ně připomíná jako nejvýznamnější datum ve 
své historii.

Významným obdobím pro Ostrov byla 
i doba českého krále a císaře římského Kar-
la IV. On měl totiž velkou zásluhu na vzrůstu 
hospodářské prosperity královského města 
Ostrova. R. 1352 přikázal kupcům používat 
cestu z Chebu do Prahy přes svá královská 
města, tedy i přes Ostrov, byť to byla zajížďka 
z hlavní trasy. R. 1366 pak nekompromisně 
zakázal jezdit jinudy než přes Ostrov. Ostrov-
ským měšťanům dokonce povolil v privilegiu 
z r. 1364 postavit v Radošově, v místě prasta-
rého brodu přes Ohři, most a vybírat z něj clo. 
Kupci, zajíždějící do Ostrova, s sebou přiná-
šeli značné zdroje, ze kterých měl zisk jak král, 
tak i samotní měšťané. Ostrov tak vyrůstal 
ve druhé nejvýznamnější město v tehdejším 
Loketském kraji. Karlovy Vary tehdy byly 
teprve na počátku svého založení. Karel IV. 
tak zanechal svou výraznou stopu i v Ostrově, 
a proto je nutné si význam tohoto (v pořadí 
druhého) lucemburského panovníka na čes-
kém královském trůnu připomenout také 
v Ostrově, na výstavě připravené ve Dvora-
ně ostrovského zámku, tedy v místech, která 
s jistotou pamatují požehnanou dobu vlády 
Otce vlasti. Město Ostrov se tak zapojuje do 
celostátních oslav 700. výročí narození Kar-
la IV., které budou probíhat po celý rok v celé 
ČR. Cílem je rozšířit obecné povědomí o Kar-
lu IV. a přínosech jeho vlády v oblasti rozvoje 
naší země – hospodářství i kultury. Pro stát-
nické schopnosti a nezměrný kulturní odkaz 
je Karel IV. považován za nejvýznamnější 
postavu české historie. Svou rozmanitou čin-
ností ovlivnil osud nejen zemí Koruny české, 
ale celé Evropy. Karel IV. je vnímán nejen jako 
nejvýznamnější český panovník, ale také jako 
klíčová osobnost pro celou Evropu 14. století. 
Oslavy tak budou mít i mezinárodní charakter. 
Zvláště pro dnešní dobu jsou příkladné jeho 
diplomatické schopnosti v protiváze agrese 
a války.
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PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

BUDOUCÍ UPLATNĚNÍ DĚTÍ NA TRHU PRÁCE
Mgr. Lucie Mildorfová, ved. OKS

Pro rodiče a jejich dospívající potomky se 
na MěÚ Ostrov uskutečnila interaktivně 
motivační beseda „Budoucí uplatnění 
vašich dětí na trhu práce“. Pořádala ji Kraj-
ská hospodářská komora KK. Byli pozváni 
zástupci SŠ a odborných učilišť a potenci-
onální zaměstnavatelé z regionu. Prezen-
taci si připravili např. ředitel SPŠ Ostrov 
Pavel Žemlička, manažerka CCV z Integro-
vané SŠ technické a ekonomické Sokolov 
Iva Sinkulová, ředitelka SOŠ logistické 
a SOU Dalovice Vladimíra Štrynclová ad. 
Pozvaní představili své školy, studijní 
a učňovské obory, zaměření škol s ohle-
dem na budoucí uplatnění na trhu práce, 
bohatou spolupráci s firmami v regionu, 
úspěšné projekty i možnost získání stipen-
dií náborových či prospěchových, na 
jejichž vyplácení se podílí i Karlovarský kraj 
ad. Poté přišli na řadu zástupci význam-
ných zaměstnavatelů z KK (např. z firmy 
ept connector, s.r.o., Svatava nebo Svatav-
ské strojírny, s.r.o., z Flabegu Czech, s.r.o., 

Oloví nebo z Ostrovské teplárenské, a.s.). 
Manažeři firem seznámili posluchače 
s možnostmi pracovního uplatnění nejen 
chlapců, ale také dívek a vzpomněli i další 
zajímavé pobídky. Komora již několikrát 
tyto interaktivně motivační besedy úspěš-
ně realizovala v jiných městech kraje 
a pořádáním dalších si slibuje, že se lépe 
propojí základní školy s technicky zaměře-
nými SŠ v regionu a zaměstnavateli, zajistí 
se kontinuita kvalifikované pracovní síly 
a obnoví tradice „šikovných českých 
ručiček“.

Starosta Pavel Čekan uvádí besedu.
Foto: Archiv MěÚ Ostrov

ZŠ PRAKTICKÁ 
A ZŠ SPECIÁLNÍ

Mgr. Jana Kopecká

Na škole proběhl již 5. ročník krajské sou-
těže v problematice nakládání s odpady 
pod názvem Odpady a recyklace, to je 
naše inspirace. Soutěže se zúčastnili žáci 
čtyř škol. Celkem soutěžilo pět družstev. 
Jako první se umístili zaslouženě žáci naší 
školy ve složení Matouš Lemák, Daniel 
Šulc a Jan Chlebec, druhé místo získali 
žáci z Karlových Varů a třetí místo obsa-
dilo opět družstvo naší školy ve složení 
Jan Šandor, Marek Průcha a Marcel Tom-
ko. Soutěžící získali praktické ceny, pro 
které jistě najdou uplatnění. Gratulujeme 
výhercům a těšíme se na další ročník. 
Soutěží žáky provázely učitelky Lenka 
Arnoldová a Jana Kopecká. Dalším úspě-
chem našich žáků je umístění v soutěži 
Karlovarského kraje a společnosti Eko-

-Kom a.s. s názvem Plníme dětské sny, 
tvoříme z odpadových materiálů. Úkolem 
bylo zhotovit prostorovou práci na téma 
Včelí medvídci. Soutěže se zúčastnili žáci 
III., IV. třídy a třída školní družiny. Ocenění 
v podobě 1. a 2. místa získali žáci III. a IV. 
třídy pod vedením J. Kopecké, L. Arnoldo-
vé a asistentek pedagoga M. Abdulnouro-
vé, M. Ťuikové v kategorii ml. žáků.

Před Vánocemi se všichni připravovali 
na vystoupení v Městské knihovně Ost-
rov. Každá třída měla svůj vánoční pro-
gram. Poté na škole následovaly vánoční 
trhy, které skončily výstavkou a prode-
jem drobných výrobků, které zhotovili 
sami žáci. Na rozloučení s žáky v tomto 
kalendářním roce si společně zazpívali 
u stromečku a dostali drobné vánoč-
ní dárky. Přejeme všem pedagogům, 
zaměstnancům, žákům, rodičům a ostat-
ním příznivcům školy správné vykročení 
do nového roku.

Kalendář ZUŠ Ostrov

Akce mimo Ostrov – 4. až 11. ledna

International Children’s Festival 
of Performing Arts, Bombaj v Indii

Účast soubor HOP-HOP 
s představením Útěk (hrají V. Palm, 
J. Roháč), režie I. Konývková

ÚSPĚCH BASKETBALISTŮ SPŠ OSTROV
Mgr. Lenka Bardová

Vynikající výkon podali naši studenti N. Boy-
ko, J. Čepelák, J. Rajzl a T. Štěpánek na 
republikovém finále v basketbalu 3+3 
v Brně. V konkurenci 12 týmů obsadili páté 
místo, což je jeden z největších sportovních 
úspěchů naší školy od r. 1989. I když se 
chlapcům sen o účasti na mistrovství světa 
rozplynul, blahopřejeme jim k umístění 
a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy 
i města. Výkon týmu našich fotbalistů postu-
pujících do krajského kola komentoval 
V. Klečka ml.: „Okresní kolo v halové kopané 
nejlépe zvládli naši kluci. Celkem odehráli 
sedm zápasů a ani jednou neprohráli. Za to 
jim patří dík.“ Naši studenti si svými výkony 
zároveň vybojovali účast na turnaji v němec-
kém Greizu. O tom, že ve zdravém těle je 
i zdravý duch, nás žáci přesvědčili účastí 

a umístěními ve vědomostních soutěžích. 
Obsazení 1.-5. místa v konkurenci 84 týmů 
a kvalifikace do finále v Praze je odpovědí 
trojice soutěžících z 3. ročníku oboru Elekt-
rotechnika Š. Kordíka, M. Rösche a Z. Szmit-
ka na otázku „Co víš o energetice?“. Kvalifi-
kační korespondenční kolo o problematice 
české i světové energetiky zvládli na výbor-
nou. My jim a jejich vyučujícím držíme palce, 
aby se mohli těšit i z dalších úspěchů. Ve 
znalostní soutěži „Bobřík informatiky“ se 
letos podařilo uspět v národním kole a zís-
kat titul Mistr kódu celkem 26 našim stu-
dentům, v kategorii Junior (1. a 2. ročník) 
i v seniorské (3. a 4. ročník). Zmiňovaná 
šestadvacítka obstála v náročné konkurenci 
52 596 řešitelů z ČR a potvrdila fakt, že žáci 
SPŠ Ostrov zvládají nejen problematiku 
svých studijních oborů, ale mají znalosti 
i dovednosti v oblasti používání informač-

ních technologií, což jim 
usnadní vstup do pracovní-
ho procesu či dalšího studia. 
Věříme, že r. 2016 bude pro 
naši školu stejně úspěšný 
a pestrý jako rok předešlý. 
Všem pedagogům, zaměst-
nancům, přátelům a partne-
rům školy, rodičům i studen-
tům přejeme šťastné 
vykročení do nového roku, 
ať je jejich píle korunována 
úspěchem, ze kterého se 
budou ve zdraví radovat. Za 
odvedenou práci a šíření 
dobrého jména školy všem 
srdečně děkujeme.Úspěšní basketbalisté | Foto: Archiv SPŠ
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PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

GYMNÁZIUM: DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Mgr. Jiří Fresser

Zveme všechny zájemce o studium, sou-
časné i bývalé studenty gymnázia, rodiče 
studentů a širokou veřejnost na Den ote-
vřených dveří, který proběhne v sobotu 
16. ledna od 9.00 do 13.00 hod.

Pro školní rok 2016/2017 otevíráme 
dvě třídy osmiletého gymnázia a jednu tří-
du čtyřletého gymnázia. Podrobnější infor-
mace o přijímacím řízení budou podávány 
ve sborovně školy na pavilonu B v 10.00, 
11.00 a 12.00 hod. Všichni uchazeči o stu-
dium na gymnáziu absolvují jednotné tes-
ty společnosti CERMAT z českého jazyka 
a literatury a z matematiky. Stejně jako 
loni, nabízíme i letos pro žáky základních 

škol, kteří podají přihlášku na naši školu, 
přípravné kurzy na tyto zkoušky. Jejich 
obsahem bude řešení testů společnos-
ti CERMAT a jejich následný rozbor pod 
vedením pedagogů gymnázia. Kurzy jsou 
zdarma. Bližší podrobnosti o organizaci 
těchto kurzů i přijímacích zkoušek najde-
te na webových stránkách školy: www.
gymostrov.cz Zároveň zveme všechny 
zájemce na prezentaci 3D laboratoře, 
která byla vybudována v rámci projektu 
Podpora přírodovědného a technického 
vzdělávání v Karlovarském kraji. Sezná-
míte se s moderními výukovými techno-
logiemi, které žákům umožňují zkoumání 
přírodních zákonitostí zcela novým a pro 
ně atraktivním způsobem.

ZŠ JVM a MŠ Ostrov
Mgr. Zdena Nováková

Ani na konci roku naše děti nezahálely. 
I. st. se zapojil do soutěže městské knihov-
ny „Superčtenář“. Na prvním místě skon-
čila naše 3.A, která vyhrála dort a mož-
nost přenocovat v knihovně, na třetím 
třída 4.B. Většina žáků II. st. se zapojila do 
celostátního projektu „Kraje pro bezpeč-
ný internet“, zaměřeného na hrozby inter-
netu. Z nejaktivnějších účastníků byli 
v každém kraji vylosovány tři děti, které si 
odnesly věcné ceny. Velkou náhodou je, 
že na prvním a druhém místě skončili dva 
chlapci z naší 7.B, kteří si odnesli tablet 
a notebook v jednom a herní konzoli Xbox 
360. Dne 21. listopadu se konal 3. ročník 
Národní potravinové sbírky, která se 
uskutečnila poprvé v našem městě 
a poprvé pod patronátem naší školy. Akci 
zaštítila Oblastní charita Ostrov. I díky 
vydatné pomoci našich žáků se podařilo 
v OD Tesco vybrat od 270 dárců potraviny 
o celkové váze 1396,5 kg. První prosinco-
vou středu si užili předškoláci Mikuláše 
s čerty a anděly na ledě ZS Ostrov, kde jim 
předvedli své krasobruslařské umění. 
V pátek 4. 12. přišla kontrola z pekla pří-
mo do školy a kupodivu si nikoho neod-
nesli. Do školky si přišli někteří rodiče užít 
předvánoční chvíle se svými dětmi při 
„Výtvarné dílničce“, kdy společně vyrobili 
vánoční dekorace. Ve dnech 18. a 19. led-
na se od 14 do 17 hod. koná zápis do 
1. tříd. Bližší informace na: www.zsjvm.cz. 
Nejen rodičům našich žáků přejeme do 
roku 2016 vše nejlepší.

Jazyková škola nabízí
Radim Targosz, ředitel

Jako jazyková škola si vám dovolujeme 
nabídnout možnost spolupráce při výuce 
cizích jazyků pro vaši firmu. Jde o mož-
nost získání úplného financování výuky ve 
spolupráci s Evropskými fondy, kdy vaše 
firma může na výuku získat 100% nákladů 
+ možnost proplacení mzdy každého 
zaměstnance, který se bude v pracovní 
době vzdělávat. Rádi vám se zpracováním 
žádosti pomůžeme a staneme se vašimi 
partnery pro výuku. Vhodnými žadateli 
o dotace na jazykovou výuku jsou všech-
ny firmy a také podnikatelé s vlastním IČ. 
Neváhejte se na nás obrátit a věnujte rok 
2016 zkvalitňování jazykového vzdělává-
ní právě ve vaší firmě nebo při vašem 
podnikání.

ZUŠ OSTROV SLAVÍ 60 LET
…a otvírá studium pro 60leté a starší občany.

Mgr. Irena Konývková, ředitelka ZUŠ Ostrov

Město Ostrov má vedle zajímavých pamá-
tek také jednu další vzácnost, a tím je tou-
ha po uměleckém vzdělávání. Možná 
bude pro někoho překvapením, že kultur-
ní duch se v Ostrově projevil již v dobách, 
kdy bychom ho nečekali, a to r. 1955. 
V tomto roce se představitelé města roz-
hodli zjistit zájem o hudební vzdělávání 
a vypsali předběžný zápis. Je až obdivu-
hodné, že k němu přišlo 290 zájemců. 
Všechny dokumenty k otevření základní 
hudební školy byly sice vyřízeny až 3. říj-
na, ale výuka ve formě kurzů začala 
v Domě kultury již 1. září 1955.

Dnes má čtyřoborová Základní umě-
lecká škola téměř 850 žáků. A ve svém 

jubilejním roce se s představiteli města, 
stejně jako před 60 lety, vedení školy 
domluvilo na předběžném zápisu na 
novou formu vzdělávání: Vzdělávání 
seniorů od 60 let v oboru hudebním, dra-
matickém, výtvarném a tanečním. Výuka 
započne v září 2016, bude probíhat 
jednou týdně v dopoledních hodinách. 
V hudebním oboru vždy individuálně 
jednu vyučovací hodinu týdně, v ostat-
ních oborech při minimálním počtu 5 
studentů 2-3 vyučovací hodiny. Náplň 
výuky si, podobně jako ve Studiu pro 
dospělé, učitel domluví se svými žáky. 
Školné bude spíše symbolické (50 Kč za 
roční studium) s tím, že Město Ostrov 
bude výuku přihlášených seniorů doto-
vat. (Studenti výtvarného oboru si buď 
budou nosit svůj materiál, nebo na něj 
přispějí. Výše příspěvku závisí na zvole-
né výtvarné technice.)

Máte-li i Vy zájem o studium v ZUŠ, 
přijďte do sekretariátu školy (Masaryko-
va 717) nebo do Infocentra Domu kultu-
ry Ostrov vyplnit předběžnou přihlášku, 
a to do 30. dubna 2016. Posléze Vám na 
uvedenou adresu sdělíme další podrobné 
informace.

OSTROV

ZUŠ

Na Dni otevřených dveří vždy panuje přátelská atmosféra. | Foto: Archiv GO
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Vážení zákazníci,
 hobby market Pepa
přeje všem krásné a šťastné Vánoce, 
klidný konec roku a do toho nového mnoho
zdraví, štěstí a úspěchů. 
Děkujeme Vám za podporu,
Pepa market – Váš dobrý soused.

MDDM OSTROV
Bc. Dagmar Gburová, ved. Odd. příležitostné činnosti

NOVOROČNÍ SETKÁNÍ
8. ledna 18. 30 hod., MDDM
Na začátku nového roku se na pravidel-
ném setkání sejdou dobrovolní a externí 
pracovníci MDDM, kteří svůj volný čas 
věnují dětem a mládeži ve více než stovce 
zájmových kroužků.

NOVOROČNÍ TURNAJ 
VE STOLNÍM TENISU
16. ledna od 9.30 hod., MDDM
Kroužek stolního tenisu připravuje v tělo-
cvičně otevřený turnaj pro dívky i kluky 
ve věku 10-15 let. Přijďte ve sportovním 
oblečení s pálkou, nezapomeňte přezůvky. 
Přihlášky posílejte do pondělí 11. 1. na: 
lvimrova@seznam.cz

PLAVECKÉ KURZY
leden - duben
Od 12. ledna začínají 10hodinové plavec-
ké kurzy pro začátečníky i pokročilé od 6 
let a pro rodiče s dětmi. Zájemci se mohou 
přihlásit v pracovní dny 8.00-18.00 hod. 
v MDDM.
Út 12. ledna 15.00-16.00 hod. 
Neplavci, plavci; cena 500 Kč
Út 12. ledna 16.00-17.00 hod. 
Neplavci, plavci; cena 500 Kč
St 13. ledna 16.00-17.00 hod. 
Rodiče s dětmi od 3 let; cena 350 Kč/os
Čt 14. ledna 15.00-16.00 hod. 
Neplavci, plavci; cena 500 Kč
Čt 14. ledna 16.00-17.00 hod. 
Neplavci, plavci; cena 500 Kč

POLOLETNÍ PRÁZDNINY V MDDM
Otevřené herny: 29. ledna 9.00-12.00 
hod. Herna konzolových a deskových her: 
Nintendo WII, X-BOX 360, stepmánie, 
hry na PSX3 Multifunkční herna: sportov-
ní, závodní a golfový simulátor, střelnice, 
šipky, X-BOX ONE. Stolní tenis a ricochet, 
prázdninový vstup zdarma

BETLÉM OČIMA DĚTÍ
Do výtvarné soutěže se zapojilo přes 
60 dětí. Všechny betlémy byly v před-
vánočním čase vystaveny v MDDM. 
Za účast děkujeme dětem, rodičům 
a pedagogům.
Výsledky:
I. kategorie: předškoláci
Zvláštní cena MŠ Jáchymov, 1. třída 
Sluníčka
II. kategorie: školáci do 10 let
1. místo M., C. a S. Němcovi, 2. místo 
3.B ZŠ Májová Ostrov, 3. místo 2.C ZŠ 
Májová Ostrov, 4. místo IV. oddělení ŠD 
ZŠ Nejdek
III. kategorie: 1. místo ŠD ZŠS a ZŠP Ost-
rov, 2. místo speciální třída ZŠS a ZŠP 
Ostrov

LETNÍ TÁBORY MDDM
Manětín, cena 3500 Kč
1. turnus: 30. 6. až 12. 7. , 2. turnus: 12. až 
24. 7. , 3. turnus: 24. 7. až 5. 8. , 4. turnus: 
5. až 17. 8. , 5. turnus: 17. až 29. 8.
Sportovní, cena 900 Kč
1. turnus: 11. až 15. 7. , 2. turnus: 18. až 
22. 7. , 3. turnus: 1. až 5. 8. , 4. turnus: 15. 
až 19. 8.
Přírodovědný, cena 1100 Kč
1. turnus: 11. až 15. 7. , 2. turnus: 25. až 
29. 7. , 3. turnus: 8. až 12. 8. , 4. turnus: 
22. až 26. 8.

Přihlašování dětí na všechny typy táborů 
zahájíme v pondělí 11. dubna 2016 od 
12. 00 hod. Podrobnosti k přihlašování se 
dozvíte na našich stránkách.

PŘIPRAVUJEME: V době prázdnin od 7. 3. 
do 11. 3. proběhne na Božím Daru lyžař-
ská školička pro děti ve věku 8-12 let. Bližší 
informace v únorovém OM.

INFORMACE K AKCÍM I K ČINNOSTI 
KROUŽKŮ MDDM: po-pá 10.00-18.00 
hod. (tel. 353 613 248, 731 615 657).

Ekocentrum v lednu
Petra Žlutická, ved. EC

Prázdninové soutěžní dopoledne
29. ledna 9.00-12.00 hod.
Soutěžíte rádi? Neváhejte a přijďte si 
změřit znalosti do EC. Čeká vás spousta 
zajímavých otázek z oblasti přírodovědy, 
dopravní výchovy a ekologie. Nejlepší sou-
těžící odměníme.
Sběr lesních plodů – vyhlášení vítězů
16. prosince proběhlo za účasti spol. Lesy 
ČR vyhlášení vítězů soutěže ve sběru 
lesních plodů. Na prvním místě se umís-
tili sourozenci Pavlenkovi, kteří společně 
nasbírali 115 kg. Druhé místo získal David 
Dudek s 50 kg a o třetí se podělili Lucie 
Přerostová, Jakub Timár a sourozenci 
Elblovi, kteří shodně přinesli 40 kg plodů. 
Celkem jsme lesníkům předali 566,5 kg 
kaštanů, žaludů a bukvic. Přikrmovat jimi 
budou zvěř v oboře Hájek. Děkujeme všem 
za účast a vítězům gratulujeme.
Prohlídky pro veřejnost: 
po-pá 13.00-17.00 hod. Vstup zdarma
Omezená návštěvní doba platí do 30. břez-
na z důvodu klidového zimního režimu 
většiny zvířat. Dopoledne jsou vyhrazena 
kolektivům MŠ, ZŠ, ŠD ad.

Děkujeme všem, kdo zvířátkům přines-
li suché pečivo a jiné laskominy. Budeme 
velice rádi za další podporu.

Informace k akcím a kroužkům: po-pá 
10.00-17.00 hod., tel. 731 615 658, 602 
600 995, FB: Ekocentrum MDDM Ostrov, 
www.mddmostrov.cz

inzerce

Mateřská škola 
Masarykova

Kolektiv MŠ Masarykova

Vánoční čas bývá ten nejkrásnější i u nás ve 
školce. V prvním prosincovém týdnu děti 
navštívil Mikuláš. Přišel za nimi na zimní sta-
dion a pěkně si zabruslil. Další dny jsme se 
radovali z nádherně nazdobených stromeč-
ků, které nám tentokrát darovali rodiče Kris-
týny Blažkové. Děkujeme. Ježíšek na nás 
také nezapomněl. Dostali jsme velký dárek: 
interaktivní tabuli, z které máme opravdu 
radost, také za ni moc děkujeme. Těšíme se 
na nové výukové metody, zaměřené hlavně 
na přípravu dětí do základní školy.

S našimi dětmi si zabruslil Mikuláš.
Foto: Archiv MŠ Masarykova
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA OSTROV
Mgr. Jana Múčková

FOTÍME PORTRÉT
1. ledna až 29. února
Další ročník soutěže pro nadšené ama-
térské fotografy. Podělte se s námi o své 
snímky, zapojte se do soutěže. Stačí zaslat 
fotografii související s daným tématem 
na: fotosoutez@mkostrov.cz. Více na: 
www.mkostrov.cz

ORBIS PICTUS
10. ledna 16.30 hod., 
Oranžerie Václava Havla
Tříkrálový koncert známého pěveckého 
sboru z Ostrova

BITVA O PALÁC PRINCŮ
15. ledna 15.00 hod.,
Oddělení pro mládež
Přijďte si zahrát deskové hry do herního 
klubu pro malé i velké. Naučíme vás pravi-
dla, ukážeme nabídku společenských her, 
můžete i soutěžit. Poměřit síly si může-
te v herním klubu každých 14 dní, vždy 
v pátek odpoledne.

BUDOUCNOST SE JMENUJE SLUNCE
13. ledna 17.00 hod.,
učebna, vstupné 20 Kč
Přijďte se dozvědět zajímavé informace 
o obnovitelných zdrojích. Jsou obnovi-
telné zdroje efektivní? Jak dlouho fosilní 
zdroje vystačí? Přednášet a odpovídat na 
otázky bude Milan Smrž, viceprezident 
evropské asociace pro obnovitelnou ener-
gii Eurosolar.

ZA TAJEMSTVÍM KARLOVÝCH VARŮ
21. ledna 17.00 hod.,
učebna, vstupné 20 Kč
Karlovy Vary rezonují starou císařskou Víd-
ní, stopy tu zanechala moderna I. republiky, 
zapsalo se zde i budovatelské nadšení doby 
pozdější. Povídání o krásách a tajemstvích 
tohoto města si připravila Běla Janoštíková, 
autorka knihy Za tajemstvím Karlových Varů.

PAŠERÁCKOU STEZKOU Z TIBETU
28. ledna 17.00 hod.,
učebna, vstupné 20 Kč
Přednáška Jany Kopecké o putování paše-
ráckou cestou z Tibetu. Tuhle šílenou cestu 

prošla spolu s kamarádkou. Porušily snad 
všechna pravidla o cestování v Číně a s vel-
kou dávkou štěstí se dostaly domů. Poznaly 
Tibet jinak než ostatní cestovatelé. Nevi-
děly jej očima běžného turisty, kterému se 
nabídne zředěná realita, již Číňané ukázat 
chtějí. Přednáška je spojena s prodejem 
stejnojmenné knihy, jejíž výtěžek bude 
věnován na jeden z projektů na pomoc 
tibetským uprchlíkům v Indii.

BITVA O PALÁC PRINCŮ
29. ledna 15.00 hod.,
Oddělení pro mládež
Přijďte si zahrát deskové hry do herního 
klubu pro malé i velké. Naučíme vás pravi-
dla, ukážeme nabídku společenských her, 
můžete i soutěžit. Poměřit síly si může-
te v herním klubu každých 14 dní, vždy 
v pátek odpoledne.

Hodně pohody a štěstí v roce 2016 pře-
je kolektiv Městské knihovny Ostrov. Více 
na: www.mkostrov.cz, www.facebook.
com/knihovnaostrov, dotazy, náměty: 
info@mkostrov.cz nebo tel. 353 434 300, 
773 546 490.

Nabídka pro občany
Vystřižený kupon (voucher) zajistí obyvatelům Karlovarského kraje volný vstup na výstavu, mapující kulturu středověkého Krušnohoří. 
Výstava potrvá do 13. března 2016 v Národní galerii v Praze. Voucher může využít celá rodina (dva dospělí a tři děti do 15 let).

27. 11. 2015 —— 13. 3. 2016
Národní galerie v Praze, Valdštejnská jízdárna, Valdštejnská 3, Praha 1

www.ngprague.cz

* platí pro jednu až dvě dospělé osoby a až tři děti do 15 let

Projekt vznikl za PodPory

Voucher 
na volný vstup 
pro obyvatele 
Karlovarského 

kraje*
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27. 11. 2015 —— 13. 3. 2016
Národní galerie v Praze, Valdštejnská jízdárna, Valdštejnská 3, Praha 1

www.ngprague.cz

* platí pro jednu až dvě dospělé osoby a až tři děti do 15 let

Projekt vznikl za PodPory

Voucher 
na volný vstup 
pro obyvatele 
Karlovarského 

kraje*

KABEL OSTROV
Ing. Libuše Benešová, jednatelka

Rádi bychom tímto upozornili naše zákaz-
níky, že v průběhu ledna bude zásadním 
způsobem modernizována hlavní stanice, 
v jejímž důsledku si budou muset znovu 
naladit své přijímače. Díky těmto změnám 
se do programové nabídky opět vrátí pro-
gramy skupiny Nova v HD rozlišení. 
Podrobné informace získají diváci s před-
stihem ve zprávách TV Ostrov, v informač-
ní smyčce, na webových stránkách i face-
bookovém profilu TV Ostrov.

PLÁN VYSÍLÁNÍ
7. ledna | 18.00 hod.
Zahájení programového bloku
Zprávy + Informační servis + Policejní 
zpravodajství
Pořad: Kulturní měšec
Pořad: Archiv KT

14. ledna | 18.00 hod.
Zahájení programového bloku
Zprávy + Informační servis + Okénko 
z radnice
Pořad: S-MIX

21. ledna | 18.00 hod.
Zahájení programového bloku
Zprávy + Informační servis + Policejní 
zpravodajství
Pořad: Škola hrou /Gymnázium/
Pořad: Autoperiskop

28. ledna | 18.00 hod.
Zahájení programového bloku
Zprávy + Informační servis
Pořad: Rozhovor na téma
Pořad: Rozcestník

Změna pořadů vyhrazena! Jakékoli návr-
hy, připomínky nebo dotazy (i pro naše 
hosty) můžete telefonovat či zaslat SMS 
na tel. 777 572 089 nebo napsat na: 
marketing@tv-ostrov.cz.
Premiéra vysílání: čtvrtek 18.00 hod. 
(v případě Zastupitelstva od 15.00 h.) 
Opakování vysílání: 
po-ne každou sudou hodinu 10.00-
22.00 hod., kromě středy – reprízy jsou 
ukončeny ve 14.00 h. Mezi reprízami 
vysíláme Informační smyčku.
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., provozo-
vatel kabelové televize v Ostrově, upozor-
ňuje předplatitele, že je oprávněna přerušit 
poskytování všech služeb, pokud je odbě-
ratel v prodlení s úhradou částky za jejich 
poskytování. Doporučujeme proto všem, 
aby překontrolovali své platby a vyrovnali 
své případné dluhy.

Ostrov a okolí

ELEKTRIKÁŘ
  el. instalace v bytech, bytových a rodinných domech

  rozvody bytových telefonů

  výměna el. stoupacího vedení v panelových domech

  výměna jističů a vodičů v rozvaděčích

  dotahování spojů hliníkových vodičů (prevence požáru)

  automatické ovládání osvětlení chodby a schodišť

  elektronické zabezpečení bytů a budov

Ivan Kasík
www.elektromontaze-kasik.cz

602 428 437

Reakce na články v OM 12/2015
…a poznámka k jednomu ostrovskému folklóru

Vladimír Toman

Navzdory všem argumentům Jana Bureše 
proti koupi hotelu Myslivna do majetku 
města, které uvedl v článku v prosincovém 
OM a které považuji za logické, jsem spíše 
rád, že město objekt koupilo. Důvod je jed-
noduchý. Tento historický dům na velmi 
významném místě v těsném sousedství 
zámku a parku může být zachráněn. Dalším 
nevyužíváním a postupným chátráním zde 
totiž město mělo zaděláno na pěknou 
ostudu přímo v historickém centru.

V témže čísle si postěžoval „Občan 
Ostrova“ na netoleranci některých star-
ších lidí, kteří okřikují děti hrající si na 
hřišti v revitalizovaném vnitrobloku. Toto 
jednání není ničím novým, s tím jsme se 
setkali i my, kteří jsme vyrůstali v 60. letech 
minulého století. Jeden podstatný rozdíl 
zde ale přece jen je. Dětí je dnes výrazně 
méně, u starších lidí je tomu naopak. A tím 
logicky vzrůstá i počet těch nedůtklivých 
a netolerantních. Je to důsledek problémů 
hlubokých a celospolečenských, týkají-
cích se katastrofální demografie a ztráty 

mezigenerační solidarity. Přímo ve městě 
se s tím asi dá dělat poměrně málo, to je 
na vážné zamyšlení minimálně na úrovni 
celostátní. Město by se však mělo zamy-
slet alespoň nad tím, jak učinit samo sebe 
atraktivnějším v soutěži o „přetahování“ 
mladých rodin s dětmi.

Když cca před dvěma lety firma odvá-
žející komunální odpad oznámila, že kon-
tejnery musí být v den svozu otevřené, 
pojali jsme to v našem domě jako šanci. 
Přestali jsme s tou vysoce otravnou čin-
ností, tj. zamykáním. Bohužel se k nám 
téměř nikdo v okolí nepřidal a v zaplňo-
vání našeho stále otevřeného kontejneru 
je to hodně znát. Doslova přetéká. Občas 
vidím z okna i velmi slušně oblečené lidi, 
dokonce dámy, jak si ze sousedství s pyt-
líčkem odpadu „elegantně“ vykračují 
k naší nádobě. Já vím, že nějakým apelem 
na slušnost čecháčkovské uvažování lidí 
nezměním, byť zamykání kontejnerů je 
nedůstojné až trapné. Neodpustím si však 
konstatování, že i z toho, jak se k sobě 
chováme u popelnic, je zřejmé, že máme 
k civilizovaným zemím stále daleko.

inzerce

Ztráty a nálezy
Ladislav Martínek, MP Ostrov

Dne 5. prosince byl na Městské polici Ost-
rov odevzdán nález více jak 70 let starého 
snubního prstenu.

Majitel, který určitě zná přesné datum 
vyryté na zadní straně prstenu, si jej 
může vyzvednout na MěÚ Ostrov (Ztráty 
a nálezy).

Foto: Archiv MP Ostrov
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Hledáme další 
synestetiky

Irena Janečková

Listopadová beseda o synestézii v ostrov-
ské knihovně měla nečekaný úspěch a spl-
nila svůj účel – našli se tři další synestetici. 
Synestézie je způsob vnímání, kdy určitý 
smyslový vjem vyvolává vjem jiný, který 
není reálně přítomen (například číslice 
nebo písmeno vyvolá dojem určité bar-
vy, určité slovo vyvolá dojem chutě nebo 
vůně apod.). Synestetikovy číslice, písme-
na nebo dny v týdnu mohou být propoje-
ny s určitými barvami, barevně slyší hud-
bu nebo mu slova chutnají určitou chutí 
či voní konkrétní vůní. Odhaduje se, že 
synestézii má asi 4 % lidí.

Výzkumníci Ústavu českého jazyka 
a teorie komunikace Filozofické fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze se nyní pod 
vedením Jana Chromého snaží dozvědět 
o lexikálně-chuťové synestézii českých 
rodilých mluvčích co nejvíc, protože v čes-
kém jazykovém prostředí se zatím jedná 
o neprobádanou oblast. Z toho důvodu 
vypracovali krátký dotazník (zabere cca 3-5 
minut) s cílem získat kontakt na co nejvíc 
českých synestetiků, kterým slova vyvolá-
vají pocit chutí či vůní. Velmi by pomohlo, 
kdybyste se zapojili a šířili dotazník mezi 
své přátele a známé. Pokud máte dojem, že 
se Vás osobně synestézie týká, zapojte se 
do výzkumu jeho vyplněním, Vaše odpově-
di jsou skutečně cenné. Dotazník najdete 
na této internetové adrese: https://docs.
google.com/forms/d/1RjixW4UOE-AU-
7-x6gzrUcR8IrIFaYIKWJhalMI6dvvw/
viewform?usp=send_form, nebo jej také 
můžete získat na facebooku: Synestézie 
v České republice. Za spolupráci předem 
děkuji.

ZAHRÁDKÁŘSKÝ ROK 2015
Petr Kadlec

Přátelé, nebudu psát o tom, jaké bylo 
počasí, kolikrát nás navštívili zloději, jaké 
odrůdy rajčat jsou nejlepší atd. O tom si 
můžete pohovořit na členských schůzích. 
Seznámím vás s problematikou, která se 
týká celé naší ZO a měla by zajímat každé-
ho člena. Město se rozhodlo vrátit 108 
vypůjčených zahrádek (osada 10) zpět ZO 
ČZS Ostrov. Tím skončilo sedmileté obdo-
bí nejistoty, zda uživatelé opustí vypůjče-
né zahrádky. Základní organizace má opět 
možnost přidělovat dotčené zahrádky 
a uzavírat na ně podnájemní smlouvy. Pro 
uživatele se mění to, že budou platit 
nájemné. Vše ostatní zůstává stejné. Je to 
dobrá zpráva pro ty osadníky, kteří stále 
váhali a neinvestovali do údržby své 
zahrádky. Rozhodnutí Zastupitelstva 
města potvrdilo, v co jsme doufali: že 
zahrádky zůstanou. Je to dobrá zpráva pro 
všechny zahrádkáře, protože se zvýšil 
počet členů ČZS na 789. Jsme jistě největ-
ší zájmový spolek v celém okrese. Další 
dobrou zprávou je, že starosta města 
dostál svému slibu a finančně pomohl 
osadě 10 Za zimním stadionem. Osada 
obdržela dotaci ve výši 100 tisíc korun na 
rekonstrukci vodovodního řadu, která 
pokryje dvě třetiny vynaložených nákla-
dů. Osadníci se svými příspěvky zasloužili 
o uskutečnění celé akce. A tak výbor osa-
dy bude mít „starost“, jak s penězi naloží. 
O tom bude rozhodovat členská schůze 

osady 16. ledna. Jako první akce se nabízí 
odvodnění a úprava cest osady. O tom se 
hovoří na každé členské schůzi. Druhou 
akcí může být osazení jednotlivých odbo-
ček vodoměry. Tím by vznikla možnost 
sledovat spotřeby vody na úsecích a eli-
minovat tak možné ztráty vody. Do nové-
ho roku město Ostrov dalo celé ZO ČZS 
Ostrov ještě i nečekaný „dárek“: pro rok 
2016 snížilo základní organizaci odvod 
nájemného o 100 tisíc korun. Tato částka 
bude využívána pro krytí nákladů ZO 
a osad v dalším období. Je to další vstřícné 
gesto, které jen potvrzuje, že město si váží 
naší činnosti. Výbor ZO zaslal starostovi 
města děkovný dopis.

Vážení přátelé, na prahu nového roku 
zpravidla bilancujeme, co se nám (ne)
podařilo a jaký byl uplynulý rok. Za výbor 
ZO ČZS mohu s uspokojením říci, že rok 
2015 byl pro ZO úspěšný. Mohu jmeno-
vat např. přestěhování do nové kanceláře 
s nízkým nájemným, zdarma zapůjčení 
kompostérů, navrácení 108 zahrádek, 
finanční dotace a snížení nájemného za 
pronajaté parcely. A k tomu velmi dobrá 
spolupráce s Odborem správy majetku 
města při řešení jakýchkoli problémů na 
osadách, např. sekání trávy, průřez stro-
mů, návoz recyklátu, povolení vjezdu Na 
Kopec atd. Můžeme si přát jen jedno: aby 
rok 2016 byl také tak dobře hodnocen. 
Přeji všem zahrádkářům pevné zdraví 
a hodně úspěchů a spokojenosti při práci 
na zahrádkách.

ZAŠÍVÁRNA NA ČERSTVÉM VZDUCHU
Tým Zašívárny: Lenka, Saša, Milan

Také jste si dali nějaké novoroční předse-
vzetí? Pracovníci Zašívárny se rozhodli 
spojit příjemné s užitečným a výrazněji se 
zaměřit na terénní práci, streetwork. 
Nejenže je třeba po vánočním lenošení tro-
chu rozhýbat tělo; práce venku má mnoho 
výhod zejména pro klienty. Vídat se v jim 
známém prostředí a poznávat strasti 
a radosti přímo tam, kde vznikají, je pro 
sociální službu tím nejefektivnějším způso-
bem, jak řešit skutečné potřeby uživatelů.

V čem streetwork vlastně spočívá? Je 
to plánovaná aktivita v přirozeném pro-
středí klientů; volně přeloženo jde o „práci 
na ulici“. Tam jsou sociálním pracovníkem 

(streetworkerem) oslovováni jak naši stálí, 
tak i možní noví zájemci o službu. Kon-
takt probíhá jak se skupinkami, tak s jed-
notlivci, kteří můžou být svým životním 
stylem a trávením volného času ohroženi 
patologickými jevy. Takovým klientům je 
nabízena pomoc buď přímo, nebo zpro-
středkovaně. Jedná se o mladé lidi, kte-
ří sami nemají dostatek informací nebo 
prostředků k vyřešení své situace nebo to 
v současnosti nedokážou. První kontakt 
v terénu ale většinou začíná stručným 
představením nízkoprahového zařízení 
a jeho služeb, případně krátkým a nefor-
málním rozhovorem. Mezi nejčastější 
a často přehlížené problémy mládeže patří 
pasivní trávení volného času a tím pádem 
nuda, experimentování s drogami a alko-
holem, trestná činnost a vandalismus, 
problémy ve škole nebo doma, záškolác-
tví, psychické a sociální problémy spojené 
s dospíváním. Samozřejmě, že co člověk, to 
příběh. Dětem a mladým dospělým je nabí-
zena pomoc a poradenství přímo v terénu, 
klienti jsou například doprovázeni na úřa-
dy, kde pracovník pomáhá s komunikací, 
vyplněním formulářů, řešením problémů. 

Zprostředkování další odborné pomoci je 
řešením kupříkladu při drogové závislosti 
či spolupráci s pedagogicko-psychologic-
kou poradnou. Snahou streetworkera je 
pomoci řešit problémy klientů buď pří-
mo na ulici (často jen poskytnutím zdroje 
informací), vnesení nadhledu do problému, 
případně vymezením prostoru k vypovídá-
ní se, nebo dostat klienty z ulice do naše-
ho NZDM, kde se můžeme věnovat řešení 
složitějších životních situací. Dobu a mís-
to, jak se streetworkeři pohybují, zjistíte 
z facebooku: Nízkoprahový klub Zašívárna 
Ostrov či z našich vstupních dveří. Veške-
ré informace vám také sdělíme v provoz-
ní době přímo v Zašívárně nebo na tel. 
727 925 741. Těšíme se na shledání.

Služba je poskytována z finančních pro-
středků poskytnutých Karlovarským krajem 
a městem Ostrov.
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MIKULÁŠSKÉ VÍTÁNÍ MIMINEK

Pavlína Lišková, RC Ostrůvek

Poslední Vítání miminek v roce 2015 se 
uskutečnilo 5. prosince v obřadní síni 
Staré radnice. Sudičkami z rodinného 
centra Ostrůvek a starostou Pavlem 
Čekanem byli přivítáni mezi ostrovské 
občánky: Adriana Bažil, Michal Dorko, 
Štěpánka Horejšová, Maruška Petruňo-
vá, Michael Dvořák, Filip Retamal, Voj-
těch Soukup, Sofie Veselá, Vašík Nový, 
David Major, Marie Janáčková, Štefan 
Kubinec, Karolína Šibravová, Matěj 
Kilhof, Jan Hudec, Darek Psohlavec, Ema 
Dobišová, Eliška Marvanová, Antonín 
Mokrusch, Elizabeth Trojanová, Jan Čer-
vený, Milly Žifčáková, Eliška Tóthová, 

Dominik Rubeš a Kateřina Kubešová. 
Každé miminko obdrželo pamětní list, 
maminky kytičku a další drobné dárečky 
od našich sponzorů, Koruny Pralines, 
kavárny Caffíčko a manželů Čekanových. 
Vítání miminek je významnou událostí 
pro rodinu i samotné miminko. K tomu, 
aby si uchovali co nejpřesnější vzpomín-
ky, slouží zdokumentování akce. Jedineč-
nou atmosféru se snažil zachytit fotograf 
i kameraman a rodiče se mohou těšit na 
sadu pamětních fotografií a videozáznam 
z této slavnostní chvíle.

Rodičům přejeme zdraví, štěstí a hodně 
radosti ze svých dětí a na další miminka se 
těšíme v neděli 20. března 2016 na Staré 
radnici.

Útulek Bety nabízí 
k osvojení

Majda: asi osm let stará, středně velká, 
kastrovaná. Je poslušná, hodná, vhodná 
na zahradu. Se psy se nensnáší.

NA PROGRAMU JE KALIFORNSKÁ MLHA
Martina Pavlasová

Divadelní sezóna v Domě kultury začne 
24. února divadelní hrou Kalifornská mlha, 
kterou napsal jeden z nejuznávanějších 
současných dramatiků Stephen Sachs. Sta-
nete se svědkem bouřlivého i komického 
souboje (nejen o pravost díla Jacksona 
Pollocka) mezi zemitou barmankou Maude 
a suchoprdským expertem na výtvarné 
umění Lionelem, ale o smysl života vůbec, 
o odvahu a sílu umět vstát a žít, nepoddat 
se nepřízním osudu, nenechat se ničím 
spoutat ani převálcovat. Hra dostala cenu 
za nejlepší hru i inscenaci roku (2009). Byla 
obrovským hitem nejen v USA, ale i v Lon-
dýně. Jedná se o konfrontaci dvou proti-
chůdných světů, která s ironií a nadsázkou 
odhaluje předstíranou odbornost a faleš 
celého systému obchodu s uměním. Diva-
delní představení do svého repertoáru 
zařadilo Divadlo v Řeznické v Praze a režie 

a výpravy se ujala rodačka z ostrovského 
regionu Vilma Cibulková, která si ve hře 
zahraje s Lubomírem Šplíchalem.

Předprodej vstupenek na toto předsta-
vení je připraven od 4. ledna, vstupenky 
zakoupíte v infocentrech města Ostrov 
nebo online: www.dk-ostrov.cz. Užijte si 
skutečnosti, že nemusíte za dobrým diva-
dlem jezdit, ale že ono přijede za vámi. 
(Zdroj: Divadlo v Řeznické Praha)

Foto: Divadlo v Řeznické Praha

KULTURNÍ AKCE

Dvojčátka | Foto: Petr Malcát, Shaker studio

Hary: asi šestiletý kříženec ovčáka, tempe-
ramentní, ale spolehlivý a hodný. Je i kast-
rovaný a vhodný na hlídání zahrady.

Laura: asi devět let stará, kastrovaná, stř. 
velikosti. Se psy se hůř snáší, je dominant-
ní. Jinak hodná, kontaktní a vhodná na 
zahradu.
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KULTURNÍ AKCE

Otevírací doba: 
po-pá 8.00–11.30 a 12.00–20.00 h., 
so, ne 10.00–16.00 h. 
Mimo provozní dobu prodáváme 
vstupenky 30 minut před akcí, kde je 
Dům kultury pořadatelem.
Online předprodej na: 
www.dk-ostrov.cz, tel. 353 800 511 
/521/522, 354 224 950

Otevírací doba: 
leden až únor: úterý–neděle od 13.00 
do 17.00 hod., tel. 353 800 521

KURZ HORMONÁLNÍ JÓGA
Další termíny: 11., 18., 25. 1. Kurz 
vede Jana Čekanová – trenérka 
fitness, práce s energiemi, držitelka 
diplomu IFFA. Vstupné 100 Kč/lekce, 
nebo 350 Kč/kurz

SEMINÁŘ O PÁTEŘI
Jak na bolavou páteř se zaměřením 
na domácí pomoc při bolestech zad 
pomocí bodů na ploskách nohou, 
rukou, na uchu, pomocí baněk, 
vhodných cviků, rotací… Kurz vede 
Jana Čekanová – energoterapeut, 
Mistr Reiki, práce s energiemi. 
Vstupné 60 Kč

VÁNOČNÍ BETLÉMSKÉ LADĚNÍ
Tradiční výstava betlémářů, doplněná 
i pohyblivými betlémy z chomutov-
ského muzea. Přijďte si zavzpomínat 
na vánoční dobu vašeho dětství. 
Vstupné: 30 Kč, 20 Kč, 10 Kč

KURZ CHIROMANTIE 
– ČTENÍ Z RUKY
Základy chiromantie: naučíme se 
rozumět čarám v našich dlaních, 
které jsou hlavní a které vedlejší… 
Kurz vede Jana Čekanová – 
energoterapeut, Mistr Reiki, práce 
s energiemi. Vstupné 60 Kč

PLES MĚSTA A DOMU 
KULTURY OSTROV
Společenský sál:
20.00 Welcome drink
20.30 Charleston 
 – slavnostní předtančení
21.30 Mack the Knife 
 – slavnostní předtančení
22.30 Hana Zagorová
24.00 Půlnoční překvapení

DŮM KULTURY OSTROV STARÁ RADNICE

ZÁMEK OSTROV

KLÁŠTERNÍ KOSTEL 
ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE

4. ledna 16.30 hod., Vyhlídka

6. ledna 18.00 hod., Točna

5. prosince až 10. ledna

12. ledna až 22. března

20. ledna 18.00 hod., Točna

23. ledna 20.00 hod., Dům kultury

KULTURNÍ AKCE A PROGRAMY
Hraje taneční skupina Concordia 
Show Band
T- Klub: Duo Záliba
Kavárna: Diskotéka
Vstupné: 420, 380, 300, 250 Kč

Dědeček vypráví pohádku… 
O PALEČKOVI
Divadelní pohádka v podání ochotní-
ků DK Ostrov. Vstupné 40 Kč

24. ledna 15.00 hod., Točna

TAJEMNÉ PODZEMÍ 
KRUŠNOHOŘÍ
Úspěšná repríza putovní výstavy 
projektu Propagace hornické krajiny 
Krušnohoří – Montanregion. Výstava 
je věnována více než 800leté tradici 
dobývání rud v Krušnohoří. Tato 
oblast představuje ojedinělý fenomén 
kulturní krajiny, utvářené po staletí 
hornickou činností. Přijďte se podívat, 
co dokázali naši předkové s želízky, 
mlátky, ohněm a s použitím důmysl-
ných technických zařízení.
Vstupné: 30 Kč, 20 Kč, 10 Kč

Otevírací doba: 
středa–neděle od 13.00 do 17.00 h., 
tel. 353 800 522

Otevírací doba: v provozní době 
MěÚ, tel. 354 224 950

VÁNOČNÍ VÝSTAVA 
(pokračuje do 10. ledna)
Vánoční zvyky, novoročenky, recepty, 
andělíčkové, zvonky aj. si můžete 
prohlédnout i odnést domů. Vstupné: 
dospělí 20 Kč, senioři/děti/ZTP 10 Kč

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI 
KRUŠNÝCH HOR
(Výstava pokračuje do 15. ledna.)
340. výročí narození ostrovské prin-
cezny Franzisky Sibylly Augusty. 
Vstup volný

685. VÝROČÍ PRVNÍ ZMÍNKY 
O KRÁLOVSKÉM MĚSTĚ OSTROV
Panelová výstava bude obohacena 
národní putovní výstavou „Má vlast 
cestami proměn“.
Vernisáž výstavy 21. ledna v 17.00 h. 
Vstup volný!

ZANIKLÁ A ZNOVUOBJEVENÁ 
STARÁ ŘEMESLA
Ukázka starých řemesel: paličkování, 
drátování, dřevořezba, modrotisk, 
korálkování, patchwork, ruční šití hra-
ček a další zajímavé techniky. 
Vstup volný!

JAK SE ŽILO ZA HUSÁKA
Výstava předmětů denní potřeby z let 
1948-1989 od dokladů po drobné 
domácí spotřebiče. Tematická výstava 
reálií se specializací na období norma-
lizační epochy ČSSR.
Zahájení výstavy 15. ledna 17.00 h. 
Vstupné: dospělí 30 Kč, senioři/děti/
ZTP 20 Kč

do 10. ledna

do 15. ledna

21. ledna až 31. března, Dvorana

27. leden až 17.00 hod., Dvorana

15. ledna až 7. února

Hana Zagorová 
Foto: Archiv agentury

Pohádka O Palečkovi 
Foto: Archiv ochotníků

Důl Mauritius, ústí štoly Kryštof 
Zdroj: Karlovarský kraj
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KULTURNÍ AKCE

Otevírací doba: po-pá 8.00-11.30 
a 12.00-20.00 hod., so, ne 10.00-16.00 hod.
Mimo provozní dobu prodáváme vstupenky 
30 minut před akcí, kde je Dům kultury 
pořadatelem.
Online předprodej na: www.dk-ostrov.cz, 
tel. 353 800 511/521/522, 354 224 950

1. pátek | 17.30 hod., 
vstupné: dospělí 115 Kč, děti do 15 let 90 Kč
ŽABÁK RIBIT
Animovaný / dobrodružný, Malajsie, 2014, 88 min.
Režie: Chuck Powers. Hrají: Sean Astin, Tim Curry, Russell 
Peters, Cherami Leigh ad.
Ribit je žabák se závažnou krizí identity. Na rozdíl od 
ostatních žab nesnáší poskakování a má silný odpor 
k vodě. Díky tomu se cítí úplně ztracený. A protože musí 
najít jiný smysl svého života, vydává se spolu s nejlep-
ším přítelem, létající veverkou, na cestu za svým pra-
vým místem na tomto světě.

1. pátek | 20.00 hod., vstupné: 110 Kč
UŽ TEĎ MI CHYBÍŠ
Komedie / drama / romantický, Velká Británie, 2015, 112 min.
Režie: Catherine Hardwicke. Hrají: Drew Barrymore, Toni 
Collette, Charlotte Hope ad.
Milly a Jess byly odjakživa nejlepšími kamarádkami. 
Od dětství spolu sdílely absolutně všechno; tajemství, 
šaty, dokonce i kluky, navštěvovaly bujaré večírky plné 
alkoholu a drog a vyvádění ztřeštěností jim zůstalo až 
do dospělosti. V životě ale jednou nastane chvíle, kdy 
se každý musí začít chovat dospěle. Nebo ne? Vydrží 
jejich přátelství všechno špatné i dobré?

2. sobota | 17.30 hod., 2D, 
vstupné: dospělí 120 Kč, děti do 15 let 100 Kč
STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ
Sci-fi / dobrodružný / akční / fantasy, USA, 2015, 
135 min., český dabing
Režie: J. J. Abrams. Hrají: Harrison Ford, Carrie Fisher, 
Mark Hamill, Anthony Daniels, Adam Driver, Simon Pegg, 
John Boyega, Oscar Isaac, Andy Serkis.
Kdysi dávno, v předaleké galaxii, se třicet let po událos-
tech v Návratu Jediho musí legendární posádka Hana 
Sola, jeho ženy Princezny Leiji a Žvejkala vypořádat 
s novým nebezpečím v podobě Sitha Inquisitora a najít 
dávno ztraceného Lukea Skywalkera.

2. pátek | 20.00 hod., vstupné: 110 Kč
PADESÁTKA
Komedie, ČR, 2015, 97 min., (*15)
Režie: Vojtěch Kotek. Hrají: Ondřej Pavelka, Marek Taclík, 
Jakub Prachař, Jiří Mádl, Vojtěch Kotek ad.
Komedie podle scénáře Petra Kolečka se odehrává na 
horách a děj se točí okolo lidí ze zasněžených hřebenů, 
běžkařského závodu Tříkrálová padesátka a muže, kte-
rý se rozhodl poznat svého otce.

28. čtvrtek a 29. pátek | 17.30 hod., 
vstupné: 125 Kč dospělí, 100 Kč děti do 15 let
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ: ČIPERNÁ JÍZDA
Komedie / hudební / animovaný, USA, 2015, 86 min.
Režie: Walt Becker.
Čiperné veverky se vrací. Na Alvina, Simona a Theodo-
ra čekají nová dobrodružství. Díky sérii nedorozumění 
nabydou přesvědčení, že se Dave chystá v New Yorku 
požádat svou novou přítelkyni o ruku a opustí je. Mají 
tři dny na to, aby ho zastavili a uchránili se před jeho 
ztrátou, ale také před získáním příšerného nevlastního 
bratra.

29. pátek | 20.00 hod. a 30. sobota | 17.30 hod., 
vstupné: 120 Kč
MUZIKÁL ANEB CESTY KE ŠTĚSTÍ
Muzikál / Česko. Režie: Slobodanka Radun. Hrají: Vica 
Kerekes, Roman Vojtek, Martin Písařík, Adam Mišík, Vladi-
mír Polívka, Jiří Korn, Václav Kopta, Josef Laufer, Jaroslava 
Obermaierová.

Třída pražské konzervatoře má na letním soustředění 
za úkol nazkoušet Starce na chmelu v původní muziká-
lové podobě. Na výsledku závisí jejich budoucí kariéra. 
Zpočátku jsou znechucení, že se budou věnovat klasic-
kému českému muzikálu. Během zkoušení je sice pohltí 
kouzlo Starců, ale nechtějí se spokojit se starou choreo-
grafií. Do svého nastudování přidají prvky klasického 
tance, ale i street dance, hip-hop či pohybové divadlo. 
Neúnavně budují muzikálové představení, do kterého 
vkládají veškerou svou energii, odvahu a talent. Ter-
mín představení se neúprosně blíží a v sázce je mnoho. 
Úspěch může znamenat vytoužený začátek cesty za 
uměleckým snem.

28. čtvrtek a 30. sobota | 20.00 hod.,
vstupné: 120 Kč
REVENANT – ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
Dobrodružný / drama / western, USA, 2015, 151 min., 
české titulky (*15)
Režie: Alejandro González Iñárritu. Hrají: Leonardo DiCa-
prio, Tom Hardy, Domhnall Gleeson ad.
Hluboko v americké divočině zůstává lovec Hugh Glass 
sám, těžce raněn a opuštěn mužem z vlastní skupiny, 
proradným Johnem Fitzgeraldem. Jedinou zbraní mu 
je vlastní vůle. Díky ní překoná nepřátelskou krajinu, 
brutální zimu a bojovné kmeny, to vše v neúnavné sna-
ze přežít a pomstít se Fitzgeraldovi. Film je inspirován 
skutečným příběhem.

Z provozních důvodů bude Velké kino 
(divadelní sál) v termínu od 4. do 24. ledna 2016 
uzavřeno. V tomto termínu se promítání přesou-
vá do kinokavárny.

7. čtvrtek | 17.30 hod., vstupné: 70 Kč
POPELKA
Dobrodružný / romantický / fantasy, USA / Velká Británie, 
2015, 114 min.
Režie: Kenneth Branagh. Hrají: Lily James, Richard Mad-
den, Cate Blanchett, Helena Bonham Carter ad.
Novější verze známé pohádky

8. pátek | 20.00 hod., vstupné: 70 Kč
DRAČÍ PAST
Akční / fantasy / USA, 2009, 90 min.
Režie: Stephen Shimek. Hrají: Kelly Stables, Maclain Nel-
son, Adam Johnson ad.
Když byl Kendrick malý chlapec, orkové mu zabili 
rodiče. Jeho výchovy se ujal starší bratr Darius, kte-
rému bylo pouhých devět let, ale od té chvíle celý 
život obětoval péči o Kendricka a snaze vyhnat orky 
ze země. Časem z Daria vyrůstá skvělý bojovník, 
který Kendrickovi i celé zemi poskytuje dokonalou 
ochranu. Po letech klidu se však objeví nové nebez-
pečí, mnohem hrozivější než dosud. Po celé zemi 
se šíří lavina dračích útoků a obyvatele zachvacuje 
panika. Protože oběma bratrům v těle koluje trocha 
dračí krve, vydávají se na nebezpečnou cestu na 
hrad Ocard, kde draci sídlí. Je jen na nich, jestli se 
jim podaří zastavit dračí řádění.

9. sobota | 20.00 hod., vstupné: 70 Kč, (*15)
NEBOJTE SE TMY
Horor / thriller, USA / Austrálie / Mexiko, 2010, 99 min.
Režie: Troy Nixey. Hrají: Guy Pearce, Katie Holmes, Bailee 
Madison, Jack Thompson ad.
Bojíte se tmy? Ne? Začnete. Klasický lehce pohádkový 
horor se vám dostane pod kůži. Alex se spolu s dcerou 
Sally a přítelkyní Kim přestěhuje do starobylého ven-
kovského sídla. Zvídavá Sally záhy objevuje tajemný 
sklep se zapečetěným krbem. Neodolá a krb otevře. 
Z jeho útrob se začínají ozývat vtíravé hlasy…

14. čtvrtek | 17.30 hod., vstupné: 70 Kč
JUSTIN: JAK SE STÁT RYTÍŘEM
Animovaný / rodinný, Španělsko, 2013, 90 min.
Režie: Manuel Sicilia.
Justin je středověký chlapec z dobré rodiny a v krá-
lovství, kde žije, panuje zákon a pořádek. Osvícená 

královna zavedla spolu s kancléřem, Justinovým otcem, 
nekonečné množství předpisů a hlavním náboženstvím 
je byrokracie. Na věci, které se dříve řešily mečem 
a soubojem, je tu po ruce vyhláška či nařízení a rytíři 
byli z království vykázáni. Otec naplánoval Justinovi 
výnosnou kariéru právníka, ale Justin má jiný sen: stát 
se rytířem. Rozhodne se odejít z domova a vydává se 
za dobrodružstvím, na jehož konci vidí brnění, meč 
a věčnou slávu.

15. pátek | 20.00 hod., vstupné: 70 Kč
POZDRAVY ZE SPERMABANKY
Komedie / drama, USA, 2013, 105 min.
Režie: Ken Scott. Hrají: Vince Vaughn, Cobie Smulders, 
Britt Robertson, Chris Pratt ad.
David Wozniak patří mezi armádu singles, táhne mu 
na čtyřicet, životem se protlouká v mikině a tenis-
kách a nechybí mu vlastně nic kromě zodpovědnosti 
a jakýchkoli ambicí. David v tomto období zjistí, že je 
biologickým otcem 533 dětí! Před 20 lety daroval za 
peníze sperma a spermabanka mu posílá velmi zajíma-
vé úroky. Všechny jeho děti navíc požadují odtajnění 
identity svého biologického otce. David se vykašle 
na rady svého právníka a otevře Pandořinu skříňku: 
obálku s fotkami a životopisy svých čerstvě dospělých 
dětí a rozhodne se je potají poznat. Je to dobrý, nebo 
špatný nápad?

16. sobota | 20.00 hod., vstupné: 70 Kč, (*15)
VZKŘÍŠENÍ DÉMONA
Thriller / horor, USA, 2015, 83 min.
Režie: David Gelb. Hrají: Olivia Wilde, Evan Peters, Sarah 
Bolger, Mark Duplass ad.
Skupina vědců se snaží posunout poznání až na samou 
hranici božství a získat nepředstavitelnou možnost při-
vést zpět k životu mrtvé tělo. Zatímco Ježíš si vzkříše-
ním Lazara vydobyl víru svých následovníků, vědecký 
experiment narazí na úplně opačné síly a jeho následky 
se nesou ve znamení zkázy. První pokus mladých vědců 
oživil psa, při jeho opakování se ale věci zvrtnou a po 
zásahu elektřinou jedna z členek týmu zemře. V oka-
mžitém šoku se ostatní rozhodnou pro vyzkoušení 
svého zázraku na lidském těle.

21. čtvrtek | 17.30 hod., vstupné: 80 Kč
ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ
Animovaný, Francie, 2014, 85 min.
Režie: Alexandre Astier, Louis Clichy. Hrají: Alain Chabat, 
Laurent Lafitte, Géraldine Nakache, Alexandre Astier ad.
Caesar nemá šanci…, nebo snad tentokrát mu jeho 
geniálně lstivý plán, jak se drzých Galů zbavit jednou 
provždy, vyjde?

22. pátek | 20.00 hod., vstupné: 80 Kč
CESTA VZHŮRU
Dokumentární / sportovní, ČR, 2015, 100 min.
Režie: David Čálek. Hrají: Radek Jaroš, Jan Trávníček, Petr 
Mašek, Martin Havlena, Lucie Výborná, Andrea Jarošová.
Film vypráví o umanutosti, zdolávání vlastních a obec-
ně lidských limitů, ale také o kompromisech a ceně, kte-
rou mohou mimořádné osobní výkony stát. Radek Jaroš 
si jako první Čech a teprve patnáctý člověk na světě 
splnil horolezecký sen a zcela unikátně za přítomnosti 
kamery vystoupil na poslední z nejvyšších hor světa 
K2, která mu chyběla do tzv. Koruny Himálaje. Film se 
tak pro diváka stává mimořádnou příležitostí absolvo-
vat společně s Radkem a jeho horolezeckými přáteli 
Miskou a Trávou strastiplnou cestu na osmitisícový 
vrchol a stát se na malou chvíli součástí expedice na 
K2. V Cestě vzhůru nejde o pouhou dokumentaci his-
torického úspěchu českého horolezectví, ale též o širší 
pohled na lidské zdolávání extrémních překážek, a to 
nejen ve fyzickém slova smyslu.

23. sobota | 20.00 hod., vstupné: 70 Kč,
MANIAK
Horor / thriller, Francie / USA, 2012, 89 min., (*15)
Režie: Franck Khalfoun. Hrají: Elijah Wood, Liane Balaban, 
America Olivo, Nora Arnezeder ad.
Film je Jackem Rozparovačem 21. století a odehrává se 
v současném Los Angeles. Maniak je novým zpracová-
ním kultovního filmu, který je mnohými označován za 
nejlepší thriller všech dob: intimní, obrazově odvážný, 
psychologicky komplexní a hluboce děsivý výlet do 
noční můry vraha a jeho obětí.

VELKÉ KINO DŮM KULTURY

KINOKAVÁRNA DŮM KULTURY

KINO V LEDNU
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ČTENÁŘSKÉ PŘÍSPĚVKY

ZAMYŠLENÍ ZASTUPITELE NAD OSTROVSKOU TEPLÁRENSKOU, A.S.
Ing. Tibor Hrušovský, zastupitel (bývalý řed. OT, a.s.)

Jakmile jsme zjistili, že Ostrovská tepláren-
ská skončila r. 2014 ztrátou 27 miliónů, 
jsme na každém zastupitelstvu žádali, aby 
se touto situací zastupitelstvo zabývalo, 
ale návrh byl vždy 11 hlasy koaličních 
zastupitelů zamítnut. Nakonec se nám 
podařilo si alespoň vymoci neveřejné pra-
covní jednání zastupitelstva, kde nám byly 
zaslány materiály týkající se též plánované 
rekonstrukce teplárny. Požádal jsem 
o zaslání doplňujících podkladů, abych 
mohl plány objektivně posoudit. Na pra-
covním jednání nás člen správní rady 
a ředitel karlovarské teplárny Ing. Miarka 
seznámil s vizí rekonstrukce, kterou sám 
zpracoval. Jsem rád za tuto jeho práci, pro-
tože je to dle mého názoru jediný odborník 
na teplárenství ve správní radě. Jím navr-
žené řešení považuji v zásadě za správné, 
i když bych některé věci navrhoval jinak 
a možná realizoval v jiném časovém hori-
zontu. Z ekonomických údajů vyplývalo, že 
r. 2016 bude pro firmu finančně velice 
náročný, proto jsem doporučil posunout 
plánovanou výstavbu druhého kotle na 
biomasu na r. 2017. Po provedené moder-
nizaci dojde logicky ke snížení počtu 
zaměstnanců a tím mzdových nákladů, ale 

nelíbí se mi, že náklady na správní radu 
zůstávají stejné. Zvláště v situaci, kdy se 
teplárně nevede právě nejlépe. Prvním (již 
započatým) krokem rekonstrukce teplárny 
je výstavba biomasového teplovodního 
kotle 8 MWt firmou TTS Třebíč. V listopa-
du 2014 uložila správní rada objednat 
u této firmy studii realizace biomasového 
kotle. Na konci ledna firma předložila 
podrobnou indikativní nabídku na kom-
pletní biomasovou kotelnu za cca 47 mil. 
Kč bez DPH. V září bylo vypsáno výběrové 
řízení na výstavbu a z rozhodnutí správní 
rady bylo osloveno pouze pět firem. V říjnu 
se vítězem VŘ stala firma TTS energo s.r.o. 
Třebíč za cenu 67 mil. Kč bez DPH.

Na pracovním jednání zastupitelstva se 
Ing. Bureš dotázal, v čem spočívá navýšení 

ceny o 20 mil. Kč oproti lednové nabídce, 
proč nebylo vyhlášeno otevřené výběro-
vé řízení, aby se mohly zúčastnit všech-
ny firmy dodávající odpovídající kotle 
a kdo navrhl firmy, které byly poptány do 
VŘ. Předseda správní rady Pavel Čekan 
mu odpověděl, že zákon o veřejných 
zakázkách jim umožnil takto postupo-
vat a správní rada tak rozhodla. Cena 67 
mil. Kč byla vysoutěžena a důvody jejího 
zvýšení nezjišťovali. Podrobně jsem pro-
zkoumal indikativní i oficiální nabídku 
a dle mého názoru se jedná o téměř stejný 
rozsah dodávky, jen součástí indikativní 
nabídky byl i nakladač paliva a v oficiální 
nabídce byl místo nakladače nový komín. 
Velmi mě překvapilo, že indikativní nabíd-
ka byla v cenové části podrobnější než 
nabídka oficiální. Takže na rozdíl od indi-
kativní nabídky nevíme, kolik stojí kotel, 
odlučovač ad., víme jen, kolik stojí celá 
technologie dohromady. Věřím, že třeba 
jako reakce na tento článek nám budou 
uspokojivě vysvětleny naše dotazy, na 
které jsme na pracovním jednání zastupi-
telstva nedostali odpověď.

Závěrem bych chtěl popřát všem 
občanům Ostrova hodně štěstí, zdraví 
a lásky v roce 2016. Ostrovské tepláren-
ské, a. s. přeji úspěšný rok.

REAKCE NA ČLÁNEK PANA HRUŠOVSKÉHO OHLEDNĚ MODERNIZACE 
OSTROVSKÉ TEPLÁRNY

Bc. Pavel Čekan, starosta města Ostrov

Vážení čtenáři Ostrovského měsíčníku, 
po přečtení článku pana Hrušovského 
„Zamyšlení zastupitele nad Ostrovskou 
teplárenskou, a.s.“ jsem si řekl, že krátce 
zareaguji na jeho slova, neboť v článku je 
uvedeno moje jméno. Nejprve bych rád 
upozornil, že pokud je u jména pisatele 
článku napsáno: bývalý řed. OT, a.s., že 
musí jít za každou cenu o odborníka na 
tuto problematiku.

Nyní k podstatě článku. Stoprocent-
ním majitelem ostrovské teplárny je měs-
to Ostrov, valnou hromadu tvoří členové 
rady města, kteří také volí členy správní 
rady. Dnešními členy správní rady jsou 
nejen zastupitelé města, ale také např. 
obyvatel Ostrova projektant Václav Bro-
dec nebo prokurista karlovarské teplárny 
Roman Miarka, celkem má správní rada 
sedm členů (vše je uvedeno na webových 
stránkách OT, a.s.). Z uvedeného je tedy 
zřejmé, kdo má podíl na řízení ostrovské 
teplárny a kdo je tedy i zodpovědný za její 
hospodaření. Pan Hrušovský uvádí, že se 
jako zastupitel na jednání zastupitelstva 
ptal na hospodaření teplárny a případně, 

zda je nějaká koncepce její modernizace. 
Bylo mu i odpovězeno, že pokud bude ze 
strany zastupitelů zájem, že můžeme svo-
lat pracovní jednání a koncepci moderni-
zace teplárny předložit. Bohužel, žádný ze 
zastupitelů však v té době zájem neprojevil, 
a tak bylo pracovní jednání svoláno až po 
posledním jednání zastupitelstva, 3. pro-
since 2015. Na tomto pracovním jednání 
byl mimo jiné předložen a okomentován 
návrh koncepce Romana Miarky, o kterém 
správní rada rozhodla, že se podle něj bude 
teplárna postupně modernizovat.

Pan Hrušovský se v článku také zmiňuje 
o způsobu výběru zhotovitele nového bio-
masového teplovodního kotle 8 MWt; je 
potřeba připomenout, že indikativní nabíd-
ka firmy TTS Třebíč, která původně byla 
zpracována na cca 47 mil. Kč bez DPH, byla 
jednoduše řečeno provedena z Třebíče, 
tzn. na základě informací z webových strá-
nek OT a.s., google mapy apod., jde tedy 
o velmi předběžnou nabídku. Cena, která 
vzešla z výběrového řízení, kdy se vítězem 
stala stejná firma TTS Třebíč za částku 
67 mil. Kč, byla stanovena již na základě 
podrobně zpracovaného projektu, a pokud 
vím, tak všech pět poptaných firem podalo 

přibližně stejnou výši nabídky, s tím, že TTS 
Třebíč mělo nabídku nejnižší.

Článek pana Hrušovského také 
komentuje výši odměňování členů správ-
ní rady. Zde bych se chtěl členů správní 
rady opravdu zastat (sám vykonávám 
předsedu správní rady ze zákona zdar-
ma), neboť si myslím, že členové správ-
ní rady pracují tak jako nikdy před tím, 
správní rada, jak jsem již výše uvedl, nese 
i odpovědnost za budoucnost rozvoje 
a modernizaci ostrovské teplárny. Jsem 
rád, že pan Hrušovský považuje člena 
správní rady pana Miarku za odborníka 
na svém místě, proto by si měl vzít k srd-
ci i jeho slova, kdy pan Miarka v pod-
statě řekl, že jsme nemuseli dnes stát 
před tak těžkým rozhodováním, kdyby se 
s modernizací ostrovské teplárny začalo 
již před 10 lety, tedy za působení pana 
Hrušovského coby tehdejšího generální-
ho ředitele teplárny.

Závěrem bych rád ujistil všechny oby-
vatele města Ostrov, kteří jsou závislí na 
službách ostrovské teplárny, že se sna-
žíme vybudovat nový a moderní podnik, 
který by měl nabízet kvalitní a cenově 
konkurence schopné teplo.

Foto: Ostrovská teplárenská a.s.
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ČTENÁŘSKÉ PŘÍSPĚVKY

MAMINKA SLAVILA 99. NAROZENINY
Květa Hlaviznová, Alena Kučerová (dcery)

Dne 31. října 2015 se naše maminka paní 
Marie Klímová dožila 99 let. Od ledna loň-
ského roku žije v Domově pokojného stáří 
Hroznaty v Hroznětíně (spadá pod Chari-
tu Ostrov). Asi týden po jejích narozeni-
nách proběhlo v Domově v Hroznětíně 
natáčení reportáže ostrovskou kabelovou 
televizí. Mrzí mě, že vedení ústavu nedo-
kázalo této situace využít (jistě to věděli 
s předstihem) a tohoto významného 

a výjimečného životního výročí použít ke 
zviditelnění své těžké a záslužné péče 
o přestárlé občany. Ani zástupci obce 
Hroznětín se nepřipojili ke gratulantům – 
možná to tam není zvykem? V předchozím 
bydlišti (Velichov) si vždy zástupci obce 
k návštěvě maminky čas našli. Velmi děku-
ji členům Dia klubu Ostrov, kteří i přes 
svůj věk a zdravotní komplikace mamince 
přišli pogratulovat osobně. Děkuji jim 
nejen za nás, obě dcery, ale i za naši celou 
rodinu.

NÁZOR ČTENÁŘKY Z ŘAD SENIORŮ
Jaroslava Vondráčková

Pohybuji se především mezi svými vrstev-
níky (tedy seniory) a nejvíc diskusí o našem 
městě máme nyní okolo chystané koupě 
hotelu Myslivna. Věřte mi, že nejsem sama, 
koho při sledování zastupitelstva tento 
nákup zarazil. Myslím, že spoustu důvodů 
proti koupi vcelku správně vystihl v minu-
lém vydání měsíčníku ve svém článku Jan 
Bureš. Jednu věc však nezmínil. Domnívám 
se, že peníze vynaložené za pořízení 
a rekonstrukci budou chybět jinde. Podí-
vejme se příkladně, jak vypadá kulturní 
dům, a to nejen zvenčí, ale hlavně i zevnitř. 
Nevěřím tomu, že by se peníze nehodily 
například školám a školkám, ale též pro 
zlepšení života seniorů, vždyť pečovatel-
ský dům by už také potřeboval rekonstruk-
ci. Nerozumím také tomu, proč nebyla tak 
důležitá věc projednána s občany. Máme 
Ostrovský měsíčník, kabelovou televizi. 
Proč nebylo předem zveřejněno, že se 

taková koupě chystá, proč ji město potře-
buje, kolik to bude vše dohromady stát, 
kdo bude ten hotel a restauraci provozovat 
či zda se bude přispívat na provoz? Přijde 
mi to jako pohrdání námi, obyčejnými lid-
mi. Slovo „pohrdání“ mi evokuje ještě jed-
nu věc, již bych ráda zmínila. Při posledním 
zastupitelstvu vystupoval několikrát pan 
Mareš a myslím, že byl viditelně opilý. Vím, 
jsou to silná slova a nemám pro toto tvrzení 
žádný důkaz, ale každý, kdo se díval, si musí 
myslet totéž. Dovedu pochopit, že i naši 
zastupitelé jsou jen lidé, ale na zasedání 
zastupitelstva jsou nejen „v práci“, ale pře-
devším reprezentují. Reprezentují nejen 
své voliče, ale především naše město. Opi-
lostí a popíjením v přímém přenosu roz-
hodně městu dobrou vizitku nedělají. Za 
svůj dlouholetý pracovní život jsem si nikdy 
nedovolila dát v práci byť jen skleničku na 
oslavu. To samé by mělo platit pro naše 
reprezentanty.

ZAMYŠLENÍ UČITELE 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Pavel Vítek

Není to pravidlem, a přesto mám možnost 
tento jev vídat opakovaně. Jedná se 
o žáky, kteří mají problém s prospěchem 
a chováním. Žáky, kteří se neučí a vlastně 
se ani moc učit nechtějí. Nebo aspoň to 
tak vypadá… Ale proč s urputností buldo-
ka chodí do školy každý den, stále a pořád? 
Proč raději nezůstanou doma? Proč 
nechodí za školu? Jsou nastydlí, kašlou ve 
škole (na školu), a přesto se každé ráno 
objeví v osm ráno ve škole a posadí se na 
své místo ve třídě. Znuděně pozorují okolí, 
čekají, dokud nepřijde učitel a pak ho opět 
pořádně vytočí…

Tyto děti, a není jich málo, do školy pro-
stě musí. Nemají strach z trestu. Často ani 
nedokážou formulovat, proč jsou ve škole. 
Důvod, který jejich počínání řídí, je vcelku 
prostý a pro mnohé z nás samozřejmý. Cítí 
se tu bezpečně! Ani ne tak fyzicky (ačkoliv 
současnost ukazuje i opak), ale psychicky. 
Nemluvím jen o žácích, kde rodina nefun-
guje nebo ji vůbec nemají. Mluvím o všech 
žácích. Pedagogové v mateřských školách 
a na prvním stupni mi jistě potvrdí, jak je 
pro malé děti důležitý pocit, že se jim ve 
škole nemůže nic stát. Učitelka se tak stá-
vá jednou z nejdůležitějších osob v životě 
malého dítěte. Často je člověkem, jehož 
názor je nadřazený názoru rodiče. Jedná 
se často o úsměvné situace, kdy dítě doma 
namítá: „Ale paní učitelka říkala…!“, ale pro 
dítě jsou naprosto důležité v rozvoji jeho 
osobnosti. A stejné je to u starších žáků. 
Imitace nebo identifikace s učitelem není 
patrná, žák si ji samozřejmě nepřipouští, 
je neuvědomovaná, ale v tíživém věku 
puberty o to důležitější.

Tím se dostávám k podstatě zamyšle-
ní. Nezanášejme do škol způsoby jednání 
a chování, které jsme nuceni snášet v kaž-
dodenním kontaktu s realitou. Někdy se mi 
samotnému zdá, že žijeme v chaosu, které-
mu nerozumím. A co teprve děti. Netvrď-
me, že děti připravujeme na život, pokud 
jednáme jako lidé, kteří se neřídí základní-
mi morálními pravidly, neuznávají základní 
společenské hodnoty, jednají podle a zba-
běle. Dítě potřebuje prostor, kde existují 
pravidla a pořádek, ke kterému se může 
upnout. Nemyslím, že bychom měli vytvá-
řet skleník, kam nic ze světa nepronikne. 
Zabraňme ale tomu, aby ve škole panoval 
chaos dospělých. Tímto chci poděkovat 
všem pedagogům a rodičům, kteří tento 
postoj chápou. Nechme děti, ať vyrůstají 
a vzdělávají se v prostředí, kde společen-
ství lidí a především dospělých funguje, 
kde si neházíme klacky pod nohy a řídíme 
se obyčejnou lidskou slušností. Ať škola 
zůstane místem, kde jsou děti v bezpečí.

NEJSME MĚSTO CHUDÝCH
Miloslav Liška

V učebnici občanské nauky předlistopa-
dové éry byla fotografie dlouhé fronty 
na polévku zdarma u centra pro chudé. 
Měla dokládat asociálnost kapitalistic-
kého zřízení.

Na předvánočních trzích spojených 
s rozsvěcením vánočního stromu na 
náměstí v Ostrově byla také k mání polév-
ka zdarma. Fronta nebyla ani zdaleka tak 
dlouhá jako v té učebnici. Je dobře, že 
v tom množství lidí, které se přišlo podívat 
na rozsvěcení stromku, si většina mohla 
koupit nějakou drobnost i občerstvení 
u některého z mnoha stánků s nedoto-
vaným zbožím, nebo nějakou korunou 
přispět na dobročinné účely nákupem 
u stánků, jež za tímto účelem zřídili dobří 
lidé, kteří se nenechali odradit nepřízní 
počasí a jimž patří květina z mého zahrád-
kářského fotoalba.

Stánek s polévkou zdarma uprostřed 
plné tržnice může někomu připadat zby-
tečný. Já si to nemyslím. Je to výborný 
ukazatel toho, kdo si co může dovolit, 
co si myslí a v každém případě je potřeba 
mít na paměti slova jednoho z Ostrov-
ských zastupitelů: „Nic není zadarmo“. 
Víte, kdo to byl?

Foto: Soukromý archiv autora
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SPORT

BADMINTON OSTROV ZAVRŠIL 50. VÝROČÍ
Jiří Mácha, předseda

Oddíl badmintonu TJ Ostrov uspořádal 
5. prosince nadregionální VI. vánoční tur-
naj ve čtyřhrách a mixech. Účast překva-
pila pořadatele svým počtem: hráčů a hrá-
ček bylo 46. Porce cca 110 zápasů 
v jednom dni si vyžádala velké úsilí v orga-
nizaci a od hráčů pak notnou dávku fyzic-
kých sil; někteří absolvovali až 13 zápasů. 
Na turnaj přijeli hráči z Pardubic, Prahy, K. 
Varů, Nejdku, Plzně, Chomutova, Kraslic, 
Kynžvartu. Domácích bylo 18 a nevedli si 
v silné konkurenci špatně. Bezchybný 
výkon předvedli hráči z Pardubic, když ze 
tří disciplín dvě vyhráli. Ostrovští získali tři 
třetí místa. Čtyřhru žen vyhrála Blanka 
Urbancová, odchovankyně a bývalá 
ostrovská hráčka, se svou dcerou. Turnaj 
byl završen předáním diplomů a cen (čás-
tečně z příspěvku města). Touto akcí 

završil oddíl rok oslav 50 let nepřetržitého 
trvání. Věříme, že bude součástí sportovní 
rodiny mnoha sportů v tomto městě ještě 
i mnoho dalších let. Chceme poděkovat 
členům oddílu za výbornou reprezentaci 
během loňského roku a popřát jim i všem 
příznivcům tohoto sportu a čtenářům 

měsíčníku pevné zdraví a pohodu 
v novém roce.

Výsledky ostrovských hráčů:
ČTYŘHRA MUŽI: 
1. Zahradník-Hetfleiš (Pardubi-
ce); 3. Šula Jan-Mojtek; 4. Koře-
ný-Kovalovský; 5. Tripalovi Luk. 
a Rad.; 7. Mácha-Koutný; 9. Šula 
Fab.-Žemlička; 11. Maškovi; 16. 
Kocourek-Bělohlávek (všichni 
Ostrov)

ČTYŘHRA ŽENY: 
1. Urbancovy Bl. a Kat. (Praha); 3. Šulová-
Bártová (Ostrov-Chlumčany); 
5. Karbulková-Fenclová (Ostrov)

MIX: 1. Zahradník-Fišerová (Pardubice); 3. 
Šulovi; 5. Kořený-Urbancová Bl. (Ostrov-
Praha); 8. Žemlička-Karbulková (Ostrov).

inzerce

SPORTOVKYNĚ TĚLEM I DUŠÍ
Zdenka Braunová, TJ Ostrov

Paní Libuše Půdová oslavila 23. listopadu 
2015 krásných 90 let. Naši členku oddílu 
Sport pro všechny TJ Ostrov jsme navští-
vili, popřáli a při čajíčku probrali provozní 
záležitosti oddílu i jednoty, o které se 
stále živě zajímá. Nás zase zajímaly vzpo-
mínky na cvičení. Od dětství cvičila 
v Sokole, a když se přistěhovala do 
Ostrova z Bruntálu, chtěla pokračovat ve 
cvičení a hned se přihlásila do TJ Baník 
Ostrov. To bylo 1. dubna 1958. Horníci 
však pomalu končili a tím i podpora spor-
tu. To už pracovala Libuše v továrně na 
trolejbusy a slévárenská zařízení. Její 
kolega Eda Pokorný přišel s nápadem 
založit novou podnikovou tělovýchov-
nou jednotu. Podpořila ho s kamarádka-
mi a uspořádaly ukázkovou hodinu cviče-
ní pro ředitele Tomšíčka v tělocvičně 

školy, dnes MDDM. Cvi-
čilo se i na bradlech. Pře-
svědčily ho! 1. ledna 
1961 byla založena TJ 
Spartak LZ Ostrov. 
Zakládajícími členy byli 
Eduard Pokorný, Soňa 
Tichá, Božena Charváto-
vá a Libuše Půdová. Pak 
se Jednota z různých 
důvodů přejmenovávala. 
1. ledna 1966 na TJ 
Krušnohor Ostrov, 
r. 1971 na TJ Škoda Ost-
rov a od r. 1992 máme TJ Ostrov. Libuše 
pracovala mnoho let ve výkonném výbo-
ru jednoty i oddílu ZRTV. Za svou práci 
pro Tělovýchovnou jednotu v Ostrově 
byla oceněna titulem města: Občan roku 
2010. Sportem žila celá její rodina. Mnozí 
si vzpomenou na stolního tenistu 

Bedřicha Půdu, spoluzakladatele Oddílu 
badmintonu. Syn Jirka Půda, tenista 
a dálkový běžec, stále běhá. Mnoho let 
jsme se mohli spolehnout na Libušku jako 
hospodářku oddílu a dodnes přijímáme 
její rady a pomoc. Patří jí naše veliké 
díky, za tu její sportovní duši.

Libuše půdová oslavila devadesátku.
Foto: Soukromý archiv

Zleva: Hetfleiš, Damborská, Zahradník, Fišerová, Šula, Šulová. 
Foto: Jiří Mácha
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VÝHERNÍ KŘÍŽOVKA

TAJENKA KŘÍŽOVKY
Redakce OM

Tajenka z minulého čísla zněla: NOVĚ SE 
TĚŠTE NA ADVENT NA STARÉM MĚSTĚ. 
Z luštitelů, kteří správně odpověděli, 
byla vylosována čtenářka Jana Dostálo-
vá, která vyhrála vstupenku na Ples měs-
ta a Domu kultury Ostrov (23. ledna 
20.00 hod.), na kterém vystoupí mimo 
jiné i Hana Zagorová. Vzhledem k tomu, 
že vstupné na tento ples je podstatně 
nákladnější, než bývá běžné u ostatních 
kulturních pořadů, je vstupenka pouze 
jedna (samozřejmě k ní lze přikoupit na 
předem vybrané místo i druhou). Výher-
kyni upřímně blahopřejeme.

Znění tajenky prosincové křížovky zasí-
lejte na: irejan@seznam.cz (nebo sefre-
daktor@dk-ostrov.cz), případně doručte 
do IC Domu kultury Ostrov nejpozději 
do 8. ledna. Ze správných odpovědí opět 
vylosujeme výherce, který získá vstupenky 
na některou z akcí DK.

Tvorbu křížovky zajišťuje grafická spo-
lečnost Alfasoft s.r.o.

inzerce

inzerce

STĚHOVÁNÍ
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MĚSTO OSTROV

Průzkum zájmu rodičů o umístění 2letých dětí do dětské skupiny

Následující orientační průzkum mezi rodiči malých dětí je realizován v souvislosti s předpokladem, že 
v Ostrově bude zřízena dětská skupina, tedy alternativa mateřské školy, dle zákona č. 247/2014 Sb.
o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. 

Město Ostrov uvažuje o finanční podpoře rodičům 2letých dětí, kteří by dítě ve skupině umístili a nesli 
tak zvýšenou finanční zátěž oproti standardní platbě v mateřských školách. Uvažovanou výhodou dětské 
skupiny by měla být pružnost pracovní doby či menší počet dětí ve skupině.

Výsledky tohoto průzkumu poslouží jako podkladový materiál městu Ostrov a subjektům, které projeví 
zájem dětskou skupinu v Ostrově zřídit. Jména uvedená v dotazníku budou použita pouze 
ke kontaktování rodičů ze strany města Ostrov a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
nebudou dále nikomu poskytována.

Dotazník pro rodiče

V případě, že projevíte zájem o umístění dítěte do dětské skupiny, prosíme o vyplnění následujícího 
formuláře. Vyhovující odpovědi zakroužkujte.

Jméno a příjmení rodiče

Kontakt (e-mail, tel.)

Měsíc/rok narození dítěte

1. Do jaké výše jste schopni financovat umístění dítěte ve skupině – měsíční částka:
a) do 2000 Kč
b) do 3000 Kč

c) do 5000 Kč
d) více

2. Zájem o umístění dítěte: 
a) pouze na dopoledne
b) pouze na odpoledne

c) na celý den
d) jen v určitých dnech v týdnu

3. Vyhovující ranní nástup dítěte do skupiny:
a) před 6.00 hod.
b) 6.00–7.00 hod.

c) 7.00–8.00 hod.
d) jiný – upřesněte ………………

4. Vyhovující odchod ze skupiny:
a) do 15.00 hod.
b) jiný – upřesněte ……………………………

5. Poskytování stravy pro dítě:
a) požaduji
b) nepožaduji

c) jen v určitých dnech v týdnu

Vyplněný dotazník můžete odevzdat v nejbližší mateřské škole, v infocentrech Domu kultury nebo 
v podatelně Městského úřadu Ostrov. Na obálce uveďte MěÚ Ostrov, dotazník, dětská skupina. 
Dotazníky budou přijímány do 29. února 2016, do konce otevírací doby uvedených pracovišť.
O tom, zda v Ostrově od 1. září 2016 vznikne dětská skupina, vás budeme včas informovat.
Město Ostrov vám děkuje za spolupráci.


