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OBČAN MĚSTA ROKU 2016
Zuzana Železná, referentka propagace, 

Městský úřad Ostrov

Vážení občané Ostrova,
stejně jako každý rok si vás dovolujeme 

oslovit s výzvou ke spolupráci při hledání 
význačné osobnosti, která v  uplynulém 
roce vykonala mimořádně významný čin, 
dosáhla úspěchů na poli vědy, kultury, 
sportu, vynikla při organizování společen-
ských aktivit ve městě, nezištně se anga-
žovala v  sociálních službách… výraznou 
měrou přispěla k  rozvoji města Ostrov 
a ke zvýšení kvality života našich občanů. 
Ocenění „Občan města roku“ se také udě-
luje za celoživotní zásluhy a rovněž může 
být uděleno in memoriam. Máte-li tip na 
tuto osobnost, podejte, prosím, písemný 
návrh do podatelny Městského úřadu Ost-
rov, příp. e-mailem na adresu zzelezna@os-
trov.cz nejpozději do úterý 28. února 2017. 
Uveďte prosím jméno, adresu navrhované 
osobnosti a připojte stručné zdůvodnění, 
proč je z  vašeho pohledu právě ona/on 
vhodnou kandidátkou/vhodným kandidá-
tem na toto čestné ocenění. Na návrh při-
pojte taktéž své jméno a kontaktní údaje 
(telefon, e-mail). Návrhy bude projedná-
vat Rada města Ostrov 13.  března  2017 

a  následně Zastupitelstvo města Ostrov 
5.  dubna  2017. Děkujeme vám za spolu-
práci a projevený zájem.
Od roku 1997 bylo uděleno ocenění 
těmto osobnostem:
r. 1997 – Mgr. Zdeňka Čepeláková, 
Dagmar Čurdová, Mgr. Ivan Matouš
r. 1998 – Jana Růžičková, Mgr. Irena 
Konývková
r. 1999 – Božena Poledníčková, Miroslav 
Kitzberger, Vladimír Novotný in memoriam
r. 2000 – Ing. Jan Zborník
r. 2001 – PhDr. Jaroslav Fiala
r. 2002 – Lidmila Hanzlová, František Kůs
r. 2003 – Helena Valová, Stanislav Sojka
r. 2004 – Eva Pluhařová, RNDr. Vladimír Vít
r. 2005 – Radim Rulík
r. 2006 – ocenění nebylo uděleno
r. 2007 – MUDr. Marie Petrášová, 
Walburga Mikešová
r. 2008 – Vojtěch Písačka, Mgr. Jiří Navara
r. 2009 – František Jankovský
r. 2010 – Jan Mareš, Jiří Šmíd, Libuše 
Půdová
r. 2011 – ocenění nebylo uděleno
r. 2012 – Eva Žiláková
r. 2013 – Vladimír Pražma
r. 2014 – Josef Horák in memoriam
r. 2015 – Mikuláš Kriška, Vlastislav Mareš

OMEZENÍ PROVOZU 
PEDIATRICKÉHO ODDĚLENÍ

Markéta Singerová, tisková mluvčí, 
Nemocnice Ostrov

Vážení pacienti, informujeme Vás, že jsme 
omezili provoz pediatrického oddělení Ne-
mocnice Ostrov, a to pouze na provoz no-
vorozeneckého oddělení. Novorozenecké 
oddělení je plně v provozu, rodičky k poro-
dům jsou přijímány bez omezení a  péče 
o novorozence je zajištěna sloužícím pedia-
trem, který je plně soustředěn pouze na 
péči o  čerstvě narozená miminka. Pedia-

trické oddělení, jak lůžková, tak ambu-
lantní část včetně dětské pohotovosti je 
z provozních důvodů dočasně uzavřeno. Za 
loňský rok 2016 se v naší porodnici narodilo 
510 dětí, což je nárůst oproti roku 2015 
(478) a to i přesto, že celorepublikově počet 
porodů stagnuje. Kromě rodiček z karlovar-
ského okresu jsme zaznamenali nárůst ro-
diček i z Ústeckého kraje. Pokud plánujete 
příchod svého miminka v naší nemocnici, 
kontaktujte nás na tel: 353 364 148, bu-
deme se těšit!

STRÁŽNÍCI POMÁHAJÍ 
(NEJEN) SE STARTOVÁNÍM

Ladislav Martínek, zástupce velitele, 
Městská policie Ostrov

S nástupem chladného počasí stále více 
občanů města využívá pomoci hlídky 
Městské policie při nemožnosti nastarto-
vat své vozidlo. Strážníci mají pro tuto mi-
mořádnou službu k  dispozici startovací 
agregát a startovací kabely. V období od 

1. prosince 2016 do 10. ledna 2017 takto 
pomohli občanům našeho města ve dva-
ceti případech. Nutno podotknout, že 
hlídka se na místo dostaví jen v případě, že 
nemá jinou neodkladnou činnost. V pří-
padě, že se váš plechový mazlíček roz-
hodně být zimomřivý a bude stávkovat se 
startováním, obraťte se na strážníky na 
telefonním čísle 777 766 074.
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SLOVO STAROSTY MĚSTA
Bc. Pavel Čekan, starosta města Ostrov

Vážení a milí čtenáři Ostrovského měsíčníku, 
jsem rád, že vás mohu v únorovém čísle po-
zdravit a představit vám některé záměry ve-
dení města v roce 2017, ale také se poohléd-
nout za, dle mého názoru, úspěšným rokem 
2016.

Začnu hodnocením uplynulého roku 
2016 z pohledu vedení města Ostrov. V roce 
2016 jsme hospodařili se schváleným rozpo-
čtem 382 milionů korun, navíc jsme v dubnu 
2016 mohli ke schválenému rozpočtu připo-
jit i částku ze závěrečného účtu města za rok 
2015 a to přebytek ve výši 112 milionů korun.

Významným datem pro město bylo květ-
nové slavnostní otevření výrobního závodu 
WITTE Ostrov, který by do budoucna měl 
zaměstnávat až 500 lidí. V květnu 2016 jsme 
také slavnostně otevřeli výstavu s názvem 
Toskánští Habsburkové a ostrovské panství 
v letech 1808–1918, pojednávající o historii 
našeho města a  posledních majitelích os-
trovského zámku. Ve stejný čas jsme oslavili 
i 25 let od uzavření partnerské smlouvy s ně-
meckým městem Rastatt a to vše bylo spo-
jeno s městskými slavnostmi.

Mimo oslav však město žilo i realizací in-
vestičních projektů. K těm nejvýznamnějším 
jistě patří rekonstrukce a modernizace šaten 
FK Ostrov za bezmála 15 milionů korun, vý-
stavba areálu složek IZS na Jáchymovské ulici, 
kde se budou v budoucnu nacházet objekty 
Zdravotnické záchranné služby Karlovar-
ského kraje, stanice Sboru dobrovolných 
hasičů a Městské policie Ostrov a jednotka 
Hasičského záchranného sboru Karlovar-
ského kraje. Město Ostrov zde investuje do 
infrastruktury a vlastního objektu SDH a MP 
Ostrov. Pro město jde o projekt za několik 
desítek milionů korun. Rádi bychom využili 
i podpory z dotačních výzev a vlastní projekt 

realizovali s  podporou evropských peněz. 
Jistě zajímavou a pro město a okolí potřeb-
nou investiční akcí je i výstavba druhé etapy 
Domova pokojného stáří v ulici U nemoc-
nice za bezmála 20 milionů korun, dokon-
čení tohoto projektu je naplánováno na čer-
venec roku 2017.

Finančně největší akcí v roce 2016 (proin-
vestováno je 10 milionů) je zahájení výstavby 
atletického areálu u ZŠ Masarykova, kde by 
měl do května 2017 vzniknout moderní spor-
tovní areál v hodnotě cca 50 milionů korun. 
Město pokračovalo i v rozšiřování parkova-
cích ploch, realizovali jsme parkoviště v ulici 

„zadní“ Lidická II. etapa za necelých 7 milionů 
korun, ale také menší stavbu rekonstrukce pří-
jezdové komunikace včetně parkování v ulici 
Staroměstská, cesta k zahrádkám za 1,5 mili-
onu korun, nebo rekonstrukci silnice v Dolním 
Žďáru s parkovacími plochami a autobusovou 
zastávkou za 4 miliony. V samotném centrum 
města byla realizována stavba bezbariérového 
vstupu na poštu, který se nám ale díky špat-
ným klimatickým podmínkám nepodařilo 
do konce roku 2016 dokončit, nicméně de-
molice bývalého městského tržiště otevřela 
staronové průhledy z Hlavní třídy na Mírové 
náměstí a je otázkou, zda bude vedení města 
v tomto místě realizovat nějaký další podobný 
projekt, či zde zůstane tento prostor bez zá-
stavby.

Rok 2016 byl také rokem volebním. Na 
podzim se uskutečnily volby do zastupitel-
stev krajů a v jedné třetině senátních obvodů 
i volby do Senátu Parlamentu ČR. V Senátu 
náš obvod bude i  v  následujících šesti le-
tech zastupovat Jan Horník, jinak dlouho-
letý starosta Božího Daru. V zastupitelstvu 
Karlovarského kraje má město Ostrov hned 
čtyři zástupce, za ČSSD jde o Pavla Čekana, 
za ODS o Jana Bureše a za koalici SPO-SPD 
o Karlu Maříkovou a Michala Šťovíčka. Vě-
řím, že toto silné zastoupení města v zastupi-
telstvu kraje přinese Ostrovu a jeho nejbliž-
šímu okolí příslib další prosperity.

Město Ostrov také realizovalo menší inves-
tice v rámci svých příspěvkových organizací, 
zejména mateřských a základních škol, kdy se 
podařilo modernizovat otopné systémy, oplo-
cení areálu a další podobné akce. Závěrem 
roku město zastihla velmi příznivá zpráva o vý-
stavbě výrobních hal v bývalém areálu Škoda 
Ostrov, kde by v budoucnu mohlo vzniknout 
až 1 000 nových pracovních míst.

V prosinci 2016 zastupitelé města schvá-
lili rozpočet na letošní rok ve výši 323,899 
milionů korun na straně příjmové i  výda-
jové. Opětovně prokázali svůj postoj k ná-
vrhu rozpočtu opoziční zastupitelé a jde již 
o sedmý rozpočet, který jsem připravoval 
ke schválení, pro který opoziční zastupitelé 
nehlasovali, dávají tím tak najevo, že nesou-
hlasí s realizací řady investičních projektů, 
které připravujeme či chceme v  letošním 
roce dokončit, jako např. atletický areál, 
jednu z finančně nejvýznamnějších staveb, 
druhou etapu Domova pokojného stáří, 
zahájit samotnou výstavbu stanice Sboru 
dobrovolných hasičů a Městské policie Os-
trov, rekonstrukci objektu tzv. Komunitního 
bydlení, dům pro seniory v Hornické ulici, re-
konstrukci bývalého hotelu Myslivna, nově 

„Hotelu U Zámku“ a výstavbu malého měst-
ského či měšťanského pivovaru. Město má 
také v úmyslu pokračovat v revitalizacích 
a  modernizacích vnitrobloků, připravena 
by měla být 12. etapa a projekt ulic Májová, 
Štúrova a Palackého. Vedení města by rádo 
na zmíněné projekty požádalo i o podporu 
z evropských dotací.

Vážení a milí čtenáři Ostrovského měsíč-
níku, je pro mne také příjemné vám sdělit, že 
vedení města Ostrov v roce 2016 hospoda-
řilo s přebytkem 108 milionů korun, z toho 
20 milionů korun jsme již zapojili do schvá-
leného rozpočtu a zbývající peníze chceme 
použit na avízované investiční projekty v le-
tošním roce. Závěrem bych rád poděkoval 
všem, kteří pomáhají rozvíjet naše město 
za jejich spolupráci. Budu velmi rád, pokud 
nám zachováte přízeň i v roce 2017.

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
Projektový inženýr • Inženýr kvality • Nákupčí • Plánovač výroby • Metrolog 
• Technik • Technolog • Technik BOZP • Facility group leader • Material engineer 
• Obalový specialista • Programátor CNC obrábění • Údržbář • Operátor výroby

Více k pozicím naleznete na www.tgcz.cz

Nabízíme: Příspěvek na firemní stravování, roční bonus, měsíční příspěvky v kafeterii, 
odměny za odpracované roky, příspěvek na životní/penzijní pojištění, dny dovolené 
navíc, zvýhodněná možnost využití paušálu na mobilní telefon, firemní akce …

Kontakt: Nikola Strnadová – Tel.: +420 736 525 726, E-mail: prace@tgcz.cz

Japonská společnost Toyoda Gosei Czech vyrábějící 
komponenty do automobilů hledá v souvislosti 
s rozšiřováním výroby posily do svých řad.

INZERCE
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Z PROSINCOVÝCH ZÁZNAMŮ MĚSTSKÉ POLICIE
Ladislav Martínek, zástupce velitele, 

Městská policie Ostrov

2. prosince v 21:45 hodin přijala hlídka ano-
nymní oznámení o muži, který leží v ulici Od-
borů před křovím, kouká do oken a mastur-
buje. Oznamovatel uvedl, že to není poprvé 
a poslední tři dny je tento muž pravidelným 
návštěvníkem. Po příjezdu na místo hlídka 
muže našla přesně na místě, které oznamova-
tel uvedl. Navíc jej přistihla přímo při mastur-
baci. Muž byl vyzván, aby okamžitě zanechal 
svého jednání, což se mu zrovna moc nelíbilo, 
ale neměl na vybranou. Poté následoval hlídku 
ke služebnímu vozidlu, kde již čekala PČR Ost-
rov, aby provedla lustraci muže. Muž hlídkám 
uvedl, že když šel okolo domu, u kterého byl 
nalezen, zaslechl jak někdo u  okna hlasitě 
a krásně vzdychá a on si nemohl pomoci. Po 
konzultaci s hlídkou PČR byl muž řešen dle zá-
kona a bylo mu doporučeno, aby své choutky 
ukájel v soukromí.
3.  prosince v  17:45 hodin přijala hlídka 
oznámení, že v  ulici Kollárova v  jednom 
z bytů dochází k domácímu násilí. Z bytu je 
slyšet hádka dvou osob, muž a žena, ženský 
křik, hlasité rány a zvuk rozbíjejícího se skla. 
Na místo okamžitě vyjela hlídka, ale při pří-
jezdu byl již v bytě klid. Hlídce otevřel po-
dezřelý muž. Dále se v bytě nacházela jeho 
partnerka a dvě nezletilé děti. Muž hlídce 
uvedl, že se s partnerkou pohádal, protože 
mu odmítla dát peníze na svačinu a on musí 
do zaměstnání. Po celém bytě byly rozhá-
zené věci. Partnerka muže hlídce uvedla, že 
k podobné věci nedošlo poprvé a že jí při 
poslední hádce partner udeřil otevřenou 
dlaní do obličeje. Bližší detaily sdělit odmí-
tla a taktéž odmítla přivolání RZS. Jelikož 
bylo hlídkou pojato podezření ze spáchání 
trestného činu, byl muž omezen na osobní 
svobodě a zanedlouho poté předán na OO 
PČR Ostrov. Celou událost si na místě pře-
vzala přivolaná hlídka PČR Ostrov, která jí 
nadále řeší.
5. prosince v 11.50 hodin přijala hlídka ozná-
mení o muži ležícím mezi stromy v ostrovské 
ulici Severní v blízkosti nové výstavby domů. 
Po příjezdu na místo hlídka nalezla bezvládné 
promrzlé tělo místního bezdomovce, který byl 
známý svojí nákloností k čichání toluenu. Na 
místo byl přivolán koroner a PČR Ostrov.
5. prosince v 23:37 hodin přijala hlídka 
oznámení od recepční nemocnice Ostrov 
s tím, že se v budově potuluje bezdomovec. 
Po příjezdu hlídka kontaktovala na místě 
recepční, která sdělila, že do budovy vešel 
otrhaný muž, který však již nevyšel a ona 
má strach, aby něco neodcizil nebo neroz-
bil. Hlídka se tedy vydala muže hledat. Při 

kontrole budovy si strážníci povšimli ote-
vřených dveří na WC, vešli tedy dovnitř a na 
toaletách si povšimli uzamčených dveří, za-
klepali tedy na ně, a když se dveře od dám-
ských toalet na výzvu otevřely, tak vystoupil 
k překvapení hlídky muž, který sdělil, že se 
omlouvá, ale že pouze hledal zubaře. Hlídka 
MP muži vysvětlila, že zubař v tuto hodinu 
opravdu neordinuje a muže z budovy vy-
kázala.
13. prosince ve 20:53 hodin obdržela hlídka 
oznámení od asistentů prevence kriminality 
s tím, že v ulici Halasova nalezli muže, který 
upadl na silnici a  je nejspíše v podnapilém 
stavu. Po příjezdu na místo hlídka zjistila, že 
se oznámení zakládá na pravdě. Na silnici ležel 
muž, kterého se hlídka APK pokoušela zved-
nout na nohy, avšak marně pro jeho podnapilý 
stav. S pomocí hlídky se to však podařilo a po 
shledání krvavé rány na mužově hlavě hlídka 
přivolala na místo RZS. Poté se hlídka poku-
sila na muži provést test alkoholu v dechu, 
avšak toho nebyl opilý schopen. Po příjezdu 
RZS byl muž posádkou vyšetřen a převezen 
do nemocnice v Karlových Varech, i přes jeho 
dožadování se, aby byl propuštěn, i když nebyl 
schopen chůze.
17. prosince ve 22:20 hodin přijala hlídka 
od JSDH Ostrov SMS zprávu o otevření bytu 
v  ulici Brigádnická, ve kterém je zraněná 
osoba. Po příjezdu hlídky byl již na místě 
syn zraněné starší ženy, která upadla hned 
za vstupními dveřmi do bytu. Byt byl ode-
mčený, ale synovi se k  matce nepodařilo 
dostat, protože dveře blokovala vlastním 
tělem. Jeden ze strážníků se tedy protáhl 
škvírou ve dveřích a zraněnou ženu, která 
si stěžovala na bolest v kyčli, opatrně pře-
místil na vhodnější místo, aby se k ní mohla 
dostat RZS. Poté JSDH Ostrov s hlídkou MP 
pomohli ženu v nafukovacím vaku přemístit 
do vozidla RZS. Zraněná žena byla následně 
převezena na ošetření do nemocnice v Kar-
lových Varech.
26.  prosince v  19.35 hodin přijala hlídka 
oznámení o požáru bytu v ulici Komenského 
číslo 929. Po příjezdu hlídky na místo byl vidět 
z oken v prvním patře domu unikající hustý 
dým, proto hlídka začala s evakuací obyvatel 
domu a otevřela okna v horních patrech kvůli 
odvětrání. Následně se na místo dostavili ha-
siči a hlídka poté plnila úkoly velitele zásahu. 
Po uhašení požáru si věc převzala PČR k dal-
šímu šetření.
23. prosince v 00.50 hodin přijala hlídka 
oznámení o  rušení nočního klidu v  ulici 
Severní před restaurací Kolečko. Šetřením 
na místě bylo zjištěno, že zde došlo k hádce 
a následnému vzájemnému napadení čtyř 
osob. Při konfliktu došlo ke středně těž-

kému zranění ženy, proto byla na místo při-
volána RZS a hlídka PČR Ostrov, která si věc 
převzala k dalšímu šetření.
30. prosince v 8.50 hodin hlídka MP při 
kontrolní činnosti za pekárnou Pekosa 
u Boreckých rybníků nalezla cca. 30 metrů 
elektrického kabelu, pilku na železo, štípací 
kleště a jízdní kolo. V době nálezu si hlídka 
všimla muže v modrých montérkách, jak 
zachází za garáže a vydala se jej zkontrolo-
vat. Ten však z místa stačil utéct. Pátráním 
v okolí byl muž v montérkách po hodině 
vyhledán a zadržen. Jednalo se o „známou 
firmu“, která má s touto trestnou činností 
bohaté zkušenosti. Nalezený kabel byl odci-
zen v areálu bývalé pekárny. Muž i s lupem 
byl předán PČR Ostrov.

NOMINACE NA 
CENU Ď

Zuzana Železná, referentka propagace, 
Městský úřad Ostrov

Vážení spoluobčané, v letošním roce bude 
opět možné zasílat nominace na městskou 
cenu Ď 2017. Lze navrhnout charitativní or-
ganizace, nemocnice, školy, domovy pro se-
niory, ústavy sociální péče, divadla, dětské 
domovy, hrady a zámky, muzea, knihovny, 
pořadatele kulturních a dalších veřejně pro-
spěšných akcí, zájmové spolky, sdružení 
apod. Své nominace může také přihlásit 
město: za nezištnou práci může nominovat 
hasiče, kronikáře, sponzory kulturních akcí 
atd. Nominovaný mohl darovat potřebným 
peníze nebo třeba svůj um a čas.

Výše peněz není důležitá, ale význam po-
moci a její dopad pro toho, kdo byl podpo-
řen. Každá nominace se plnohodnotně zú-
častní celostátního finále, které se koná ve 
spolupráci s Národním divadlem v červnu 
2017 na Nové scéně Národního divadla 
v Praze. Zde má nominovaný šanci získat 
jednu z mnoha celostátních cen Ď, dle po-
souzení celostátního Kolegia, bez ohledu 
na případné výsledky kol krajských a měst-
ských, přičemž pro účast ve finále není nutné 
absolvovat předkola.

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

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



5www.ostrov.cz | www.dk-ostrov.cz

AKTUALITY Z MĚSTA

OHLÉDNUTÍ ZA PROBÍHAJÍCÍM PROJEKTEM MÍSTNÍCH AKČNÍCH 
PLÁNŮ VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ ORP OSTROV

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

Projekt, který je realizován na území obce 
s  rozšířenou působností Ostrov, a o kte-
rém Vás pravidelně informujeme, byl za-
hájen 1.  června  2016 a  je financován 
z  Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání (OP VVV) řízeným Minister-
stvem školství, mládeže a  tělovýchovy. 
Bližší informace získáte na stránkách 
http://www.mas-krusnehory.cz/map/.

V uplynulém půlroce bylo uskutečněno 
několik tzv. Kulatých stolů, kde se sešli 
zástupci všech subjektů zabývajících se 
vzděláváním a jeho rozvojem (ředitelé škol, 
pedagogové, zástupci zřizovatelů škol, zá-
stupci rodičů, dětí, široké veřejnosti, peda-
gogů volného času i zaměstnanců nezisko-
vých organizací působících v této oblasti), 
aby společně diskutovali a napomohli tak 
vzniku výsledného dokumentu. V  rámci 
projektu byl vytvořen školský portál, kde 
je k nalezení mnoho užitečných informací. 
Prohlédnout si jej můžete zde www.hura-

dolavic.cz. Bylo vytvořeno sedm pracov-
ních skupin, zaměřených na rozvoj různých 
oblastí vzdělávání – Předškolní vzdělávání 
a  péče: dostupnost-inkluze-kvalita, Čte-
nářská a  matematická gramotnost v  zá-
kladním vzdělávání, Inkluzivní vzdělávání 
a  podpora dětí a  žáků ohrožených škol-
ním neúspěchem, Rozvoj kompetencí dětí 
a žáků v polytechnickém vzdělávání, Rozvoj 
digitálních kompetencí dětí a žáků, Rozvoj 
kompetencí dětí a žáků pro aktivní použí-
vání cizího jazyka a Investice do rozvoje ka-
pacit základních škol a aktivity související se 
vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR, 
jejichž setkávání se může zúčastnit každý, 
komu rozvoj vzdělávání není lhostejný (viz 
informace o přihláškách na konci článku). 
V neposlední řadě proběhla řada vzděláva-
cích aktivit pro odbornou i širokou veřej-
nost, jako například ukázková hodina práce 

s interaktivní tabulí a její praktické využití 
v MŠ Masarykova či seznámení s obsahem 
činnosti Nízkoprahového zařízení pro děti 
a mládež v Ostrově, jehož provozovatelem 
je spolek Světlo Kadaň, z. s. Do ukončení 
projektu zbývá ještě 11 měsíců, během kte-
rých budeme pravidelně informovat o veš-
kerých krocích a aktivitách, které se v rámci 
jeho realizace uskuteční.

Všichni ti, kteří se vzděláváním dětí do 
15 let zabývají, nebo jim tato oblast není 
lhostejná, se i  nadále mohou podílet na 
vzniku Místního akčního plánu formou za-
pojení do pracovních skupin. Do projektu 
se může zapojit prakticky každý. Pro bližší 
informace kontaktuje manažerku projektu 
Ing. Zuzanu Žitnou tel: 774 724 456, zitna@
mas-krusnehory.cz nebo Alenu Semota-
movou tel: 730 145 684, semotamova@
mas-krusnehory.cz.

PRVNÍ OSTROVSKÉ MIMINKO ROKU 2017
Zdeňka Newiaková, tisková mluvčí, 

Městský úřad Ostrov

Prvním ostrovským občánkem roku 2017 je 
Zdeněk Hanzelín. Ten na svět přišel v Karlo-
varské krajské nemocnici 6.  ledna  2017 
v 8:13 hodin a vážil 2,96 kilogramu. Starosta 
města Pavel Čekan pogratuloval mamince 
Lence Markové, která také obdržela fi-
nanční dar ve výši 3 000 korun od Města 
Ostrov. Zdeněčkovi přejeme hodně zdraví, 
štěstí a lásky.

POSLEDNÍ OSTROVSKÉ MIMINKO ROKU 2016
Zdeňka Newiaková, tisková mluvčí, 

Městský úřad Ostrov

Posledním loňským ostrovským občán-
kem je Vendulka z Hlubokého. Ta na svět 
přišla 21. prosince 2016 v 1 hodinu po půl-
noci v Karlovarské krajské nemocnici, vá-
žila 3000 gramů a měřila 49 centimetrů. 
Starosta města Pavel Čekan pogratuloval 
Ivetě Kostkové Chourové, mamince Ven-
dulky, jejíž rodina obdržela od Města Ost-
rov také finanční dar ve výši 3 000 korun. 
Malé princezně přejeme spoustu štěstí do 
života a celé její rodině hodně zdraví. Foto: Zdeňka Newiaková

Nadace ČSOB nám 
pomáhá, děkujeme, 
že jste pomohli i vy!

Mgr. Tomáš Fexa, 
ředitel Oblastní charity Ostrov

Naše organizace získala, v období od 6. pro-
since 2016 do 6. ledna 2017, nejvíce darů ze 
zúčastněných subjektů v  rámci Karlovar-
ského kraje, celkem 100 383 korun a tím 
jsme i dosáhli na nejvyšší nadační příspěvek 
50 000 korun. Celková částka tedy činí 
150 383 korun a bude využita na vybavení 
nově budovaného křídla Domova pokoj-
ného stáří v  Ostrově. Bez vaší podpory 
a pomoci by nám však nominace nebyla nic 
platná!

Děkujeme těm z vás, kteří jste nám při-
spěli, a to jakoukoliv částkou! I každá sto-
koruna hodně zmůže/pomůže! I stáří může 
být hezké, DĚKUJEME!

Foto: Zdeňka Newiaková
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OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ V ROCE 2017
Ing. Radek Havlan, statutární ředitel OT, a. s.

Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych Vás jménem Ostrovské 

teplárenské, a. s. informoval o našich plánech 
a  aktivitách připravovaných na tento rok. 
Krátce se ještě vrátím k roku 2016. V tomto 
roce byla úspěšně dokončena první fáze mo-
dernizace teplárny, a to výstavba nového kotle 
na biomasu. Díky tomuto kotli bylo možné za-
jistit, poprvé po mnoha letech, dodávku teplé 
vody pro naše odběratele i v době pravidelné 
letní odstávky, kdy jsou realizovány opravy 
a revize na zařízeních, která jsou jinak v pro-
vozu nepřetržitě po celý rok. Toto považuji za 
velmi významné zvýšení komfortu našich od-
běratelů a obdobným způsobem plánujeme 
realizovat letní odstávky i v následujících le-
tech, tedy již bez týdenního přerušení dodávky 

teplé vody. Ve městě byla v roce 2016 zrealizo-
vána přípojka tepla pro dva nové bytové domy 
v Severní ulici za Tescem a ve spolupráci s Měs-
tem Ostrov byla položena přípojka tepla pro 
nově vznikající areál integrovaného záchran-
ného systému v Jáchymovské ulici. Dále byla 
dokončena výstavba nového tepelného přiva-
děče pro areál společnosti Czech Cont.

A co nás čeká v letošním roce? Na úvod je 
zapotřebí uvést, že naším nejvýznamnějším 
dlouhodobým projektem, jehož realizace 
začala v minulém roce, a který v současnosti 
naplno probíhá, je komplexní modernizace 
tepelného zdroje Ostrovské teplárenské, tedy 
vlastní teplárny. Potřeba modernizace je mj. 
dána stářím stávajících technologií a  také 
novou legislativou, která přináší vyšší poža-
davky na úroveň energetických zařízení. Vět-
šina rozvojových aktivit plánovaných na rok 

2017 se váže k tomuto rozsáhlému projektu. 
Z dlouhodobého hlediska bude rozsah prací 
a investic realizovaných v roce 2017 největší 
za celou dobu trvání projektu modernizace 
zdroje (modernizace zdroje bude dle našich 
plánů ukončena v roce 2020). Na rok 2017 
máme naplánovanou výstavbu dvou nových 
kotlů. Jeden kotel bude plynový, bude sloužit 
zejména jako zdroj záložní v případě nepláno-
vaného výpadku ostatních kotlů, a dále jako 
špičkovací zdroj v době extrémních mrazů. 
Dokončení plynového kotle plánujeme v prů-
běhu prvního pololetí tohoto roku. Letos nás 
dále čeká výstavba nového uhelného kotle, 
který bude postaven na místě jednoho ze stá-
vajících kotlů, a také výstavba teplovodního 
akumulátoru tepla. Ten si lze představit jako 
velkou velmi dobře zaizolovanou nádobu 
plnou vody, která se při nižním odběru sítě 
nahřívá a naopak při větším odběru sítě se 
vybíjí (např. při odběrových špičkách). Toto 
umožní efektivnější a ekonomičtější způsob 
provozování kotlů. Dokončení výstavby uhel-
ného kotle a akumulátoru předpokládáme 
v závěru letošního roku. Poté bude následovat 
zkušební provoz těchto složitých zařízení. Dále 
ve městě v letošním roce plánujeme dílčí vý-
měny sekundárních rozvodů.

Na závěr připojuji pozitivní informaci pro 
naše odběratele a to, že cena tepla pro rok 
2017 zůstává stejná jako v předcházejícím roce.

O realizaci výše uvedených akcí a o pří-
padných dalších novinkách Vás budeme 
průběžně informovat zde v měsíčníku, pro-
střednictvím kabelové televize a na našich 
internetových stránkách www.ostrovska-

-teplarenska.cz.

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2016
Oldřich Palas, velitel směny JSDH Ostrov

V roce 2016 byla naše jednotka vyslána cel-
kem ke 253 událostem. Z  tohoto počtu 
bylo 46 požárů, 62 dopravních nehod, 100 
technických pomocí (10xZOČ), 21 likvidací 
úniků látek, 16 planých poplachů, 3 prově-
řovací cvičení a 5 záchran osob/zvířat.

Počty zásahů rozepsané v  měsících: 
leden – 14, únor – 10, březen – 21, duben – 
17, květen – 19, červen – 22, červenec – 33, 
srpen – 26, září – 28, říjen – 28, listopad – 18, 
prosinec – 16.

Mezi větší zásahy typu požár patří výjezd 
z 29. února, kdy jednotka vyjela k požáru re-
staurace a diskotéky CALYPSO v Březové. 
Další zásah byl 19. dubna, kdy došlo k po-
žáru skladovací haly v bývalém areálu Škoda 
v Dolním Žďáru. 5. července vyjela jednotka 

k požáru hotelu Stará Pošta v Abertamech. 
17. října vyjela jednotka k požáru ubytovny 
v ulici Krušnohorská v Ostrově. Z doprav-
ních nehod jsou to nehody z 8.  ledna na 
silnici č. I/13 u obce Všeborovice směr Os-
trov, dále pak v průběhu roku jsou nehody 
v  úseku Ostrov–Klášterec nad Ohří sil. 
č. I/13, kdy jednotka musela zasahovat u ně-
kolika vážných nehod s vyproštěním osob.

Každý rok pořádáme akce pro veřejnost, 
školy, školky, jako jsou dětské dny, před-
nášky, exkurze, soutěž v požárním útoku 
a dovednostní štafetě, mikulášská besídka 
a různé požární asistence, nebo spolupráce 
na akcích s městem a DK Ostrov. 22. dubna 
jsme pořádali s DK Ostrov a ve spolupráci 
s MP Ostrov, PČR Ostrov a ZZS KK besedu 
pod názvem „POUČME SE Z CIZÍCH CHYB“. 
Beseda, které se zúčastnilo více než 300 

žáků 9. tříd ZŠ a 1. ročníků SŠ (a to nejen 
z Ostrova), se setkala s velkým úspěchem 
jak ze strany žáků, tak i učitelů. Další akce, 
které jsme se 22. dubna zúčastnili, měla ná-
zev „VELKÝ DEN BEZPEČNOSTI“. Tato akce 
byla pořádána DK Ostrov a ke zhlédnutí 
byly ukázky nejen naší jednotky, ale také 
MP Ostrov, PČR, vězeňské služby a BESIPu.

V sobotu 4. června 2016 se na Mírovém 
náměstí v Ostrově konaly oslavy 145. výročí 
založení hasičského sboru v Ostrově. Hlav-
ním programem oslav byla Krajská soutěž 
profesionálních a dobrovolných jednotek 
ve vyprošťování zraněných osob z havaro-
vaných vozidel. Náš tým obsadil v kategorii 
JSDH 1. místo!

V Anketě Dobrovolní hasiči roku 2016 
v kategorii Sbor dobrovolných hasičů jsme 
obsadili nádherné 3. místo!
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PROSINEC NA 
LINCE 150

Milan Kuna, starosta JSDH Ostrov

V  prosinci naše jednotka zasahovala cel-
kem u 16 událostí, z nichž bylo 6 doprav-
ních nehod a  technických pomocí a  po 
dvou únik látek a požár. U šesti dopravních 
nehod jsme zasahovali společně s jednot-
kami HZS KV a Klášterec nad Ohří. Nehody 
se staly na silnici č.13/I u Sadova, Stráže nad 
Ohří a  dále na silnici č.25/II Horní Žďár 
a Hluboký a také v ulici U nemocnice. Dva-
krát jsme odstraňovali padlý strom přes ko-
munikaci v  Květnové a  Boči, dále bylo 
nutno otevřít byt na žádost ZZS Jáchymov 
a následně pomoci s transportem pacienta 
do sanity. V ulici Mírové náměstí jsme likvi-
dovali krev po úrazu a na parkovišti před 
OD jsme otevírali osobní automobil, kde 
došlo k uzamčení léků a klíčů od vozidla. 
Únik nafty na silnici č.13/I od Ostrova až do 
Boče a v Ostrově ulici Jáchymovská a Ob-
chodní jsme likvidovali společně s jednot-
kou HZS KV. Na požár bytu v Karlových 
Varech  – Rybářích jsme byli vysláni spo-
lečně s jednotkami HZS KV, HZS Sokolov 
a SDH Tašovice, na místě bylo zjištěno, že 
došlo k  požáru adventního věnce. V  Ko-
menského ulici jsme likvidovali požár bytu 
ve čtyřpatrovém domě. Na místo byly vy-
slány jednotky HZS KV, SO, HZS ChZ SO 
(evakuační autobus), SDH Hájek, Jáchymov, 
Kyselka a Nejdek.

PŘEDSTAVENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Jitka Capková, DiS., koordinátor 

komunitního plánování sociálních služeb, 
Městský úřad Ostrov

V rámci komunitního plánování sociálních 
služeb postupně představujeme v  každém 
čísle Ostrovského měsíčníku nabídku sociál-
ních a souvisejících služeb. Své náměty, připo-
mínky či doporučení týkající se oblasti sociál-
ních služeb ve městě, nám můžete zasílat na 
e-mailovou adresu jcapkova@ostrov.cz. Za 
všechny vaše podněty, které by mohly přispět 
k případnému zlepšení nabídky sociálních slu-
žeb ve městě, předem děkujeme.

Centrum pro zdravotně postižené Kar-
lovarského kraje, o. p. s.

Jsme nezisková organizace, obecně pro-
spěšná společnost, která poskytuje své služby 
na třech pobočkách – v Karlových Varech, 
Sokolově a Chebu. Naší cílovou skupinou jsou 
osoby se zdravotním postižením bez ome-
zení věku a senioři. Poskytujeme ambulantní 
i terénní sociální služby odborné sociální po-

radenství a osobní asistenci lidem se sníženou 
soběstačností z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení na 
území Karlovarského kraje tak, abychom je 
podpořili v aktivním řešení jejich nepříznivé 
sociální situace a v jejich snaze žít ve svém do-
mácím přirozeném prostředí.

Odborné sociální poradenství: zajišťujeme 
pracovníky Centra pro zdravotně postižené, 
popř. externími odborníky – právníky, psy-
chology, lékaři. Cílem této služby je: poskyto-
vat chybějící informace, napomáhat při orien-
taci v problémové situaci klienta, předcházet 
vzniku a rozvoji nežádoucích sociálních jevů, 
působit preventivně výchovně, obnovovat 
vztahy se svým okolím, přispívat k sociální in-
tegraci klienta, pomoc při sociální adaptaci kli-
enta, zvyšování sociálních kompetencí klienta, 
přispívat k celkovému osobnostnímu růstu 

klienta. Poskytujeme také poradenství v ob-
lasti příspěvků, sociálních dávek, pomáháme 
při sepsání odvolání apod. Služba je bezplatná.

Osobní asistence: službu zajišťují zkušení 
pracovníci v  sociálních službách v  přiroze-
ném domácím prostředí klientů a je posky-
tována osobám se zdravotním postižením 
a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc 
jiné osoby, a to v předem dohodnutém čase 
a rozsahu. Fakultativní službou je i přeprava 
osob speciálně upravenými vozidly. Službu 
hradí uživatel a ceník najdete na stránkách 
www.sluzby postizenym.cz.

Kontaktní údaje: Najdete nás v Karlových 
Varech, Sokolovská 54 – PO,ST 8:00-12:00 
a 13:00-17:00; ÚT, ČT 8:00-12:00 a 13:00-16:00; 
PÁ 8:00-12:00, na tel. 353 234 666, 602 340 549, 
email: karlovyvary@sluzbypostizenym.cz.

Tříkrálová koleda 2017 je sečtena!
Děkujeme vám…

Mgr. Tomáš Fexa, 
ředitel Oblastní charity Ostrov

Při letošní Tříkrálové koledě bylo vybráno cel-
kem 143 366 korun (v Ostrově 88 965 korun 
včetně Tříkrálového koncertu 1 389 korun, 
v Hroznětíně 20 893 korun, v Merklíně 6 850 
korun, v Sadově 1 893 korun, v Perninku 8 822 
korun, ve Velichově 10 928 korun a ve Stráži 
nad Ohří 5 015 korun).

Z těchto finančních prostředků se naší or-
ganizaci vrátí dle pravidel sbírky 65 procent – tj. 
cca 93 300 korun, které budou použity na vyba-
vení dalších 18 lůžek projektu „Navýšení kapa-
city Domova pro seniory v Ostrově“, konkrétně 
na vybavení nových pokojů a zázemí Domova 
např. šatní skříně, komody, paravany, stoly, židle, 
regály, zahradní nábytek apod. (ostatních 15 % 
je určeno na podporu projektů Diecézní cha-
rity Plzeň, 10 % na humanitární pomoc do za-
hraničí (pomoc dětem v Peru, Bolívii a Paragu-

ayi v rámci projektu Adopce na dálku v rámci 
projektu Střediska rozvojové spolupráce), 5 % 
na podporu projektů Charity Česká republika 
a zbývajících 5 % na režii sbírky).

Děkujeme těm z vás, kteří jste se jakýmkoliv 
způsobem zapojili!

Naše poděkování patří školám, které rea-
govali velmi vstřícně na naši výzvu ke spolu-
práci, všem dobrovolníkům (102 koledníkům 
a 34 vedoucím koledujících skupinek), a v ne-
poslední řadě vám, kteří jste se otevřeli k této 
lidové tradici, nechali se potěšit nebo překva-
pit koledníky a zároveň jste otevřeli svá srdce 
a obdarovali jste jejich prostřednictvím ty, kteří 
bez naší společné pomoci si pomoci nemohou.

„Do koledování se v rámci letošní Tříkrálové sbírky 
zapojilo také vedení města Ostrov, starosta Pavel 
Čekan, radní Pavlína Lišková a místostarosta Josef 
Železný. Foto: Zdeňka Newiaková“
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GYMNÁZIUM OSTROV
Úspěchy ostrovských gymnazistů v předmětových soutěžích

Mgr. Jiří Fresser 
zástupce ředitele Gymnázia Ostrov

Ačkoliv předmětové soutěže a olympiády 
vrcholí v  jarních měsících, již v  průběhu 
prvního pololetí letošního školního roku 
zaznamenali naši studenti řadu význam-
ných úspěchů.

V  Bobříku informatiky, kde letos sou-
těžilo přes 71 000 žáků z celé republiky, se 
hned sedm gymnazistů umístilo mezi 5% 
nejlepších a Ondřej Švejstil z oktávy A s Mi-
chaelou Arnoštovou ze 4.A postoupili v nej-
starší kategorii Senior do ústředního kola.

Tradičně úspěšní byli naši mladí historici. 
Ve finálovém kole mezinárodní dějepisné 
soutěže gymnázií, kam se kvalifikovalo 75 
týmů z České a Slovenské republiky, ostrov-
ský tým ve složení Tereza Rambousková 
(oktáva B), Vojtěch Laitl a Martin Kastl (oba 
ze sexty B)obsadili ve velice tvrdé konku-
renci pěkné 30. místo, což jim mimo jiné 
vyneslo i druhé místo v Karlovarském kraji. 
Význam této soutěže dokládá i fakt, že jako 
hosté zde vystoupili ministryně školství 

České republiky Kateřina Valachová a před-
seda Senátu Milan Štěch.

Neméně úspěšné byly naše týmy také 
v krajské dějepisné soutěži O pohár Králov-
ské mincovny, kde v kategorii do 15 let zví-
tězili Jakub Miosga s Kateřinou Pavlíkovou 
(oba z kvarty A) a v kategorii středních škol 
kvintáni Radek Paseka a Le Manh Tuan vy-
bojovali stříbrné medaile.

„Last but not least“, jak říkají Angličané. 
V  mezinárodní jazykové soutěži „Best In 
English“, dříve známé jako Angličtinář roku, 
které se letos zúčastnilo více než 15 000 

žáků z více než 27 evropských zemí, jsme se 
umístili mezi českými středními školami na 
3. místě! Před námi byla již jen dvě pražská 
gymnázia. Podstatou soutěže je kombinace 
rychlosti a správnosti v online testu, který 
zahrnuje poslech, čtení a například i práci 
s videem (letos to byl mimo jiné rozhovor 
s  představitelem Harryho Pottera Dani-
elem Radcliffem). Test trvá 60 minut a pro-
bíhá v jeden den a v danou hodinu na všech 
školách. V obdobné soutěži v německém 
jazyce, která se jmenuje Němčinář roku, 
dosáhla skvělého umístění Jana Picurová 
z oktávy A, která v konkurenci téměř 3000 
soutěžících z celé Evropy obsadila celkové 
3. místo!

Poděkování právem patří nejen všem 
úspěšným studentům, ale také jejich pe-
dagogům, kteří je k soutěžím připravovali 
nebo soutěže organizovali. Více o těchto 
úspěších se dozvíte na webových stránkách 
gymnázia www.gymostrov.cz
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INZERCE

Jakub Miosga a Vanessa Pavlíková s pohárem 
Královské mincovny

ZUŠ OSTROV
Únorový program

24. února
Soutěž v přednesu „O ostrovský kaktus“

MIMO OSTROV
11. února – Horšovský týn,
Oblastní přehlídka soutěže monologů 
a  dialogů dětí a  mládeže KANDRDÁSEK 
SČDO, memoriál Bedřicha Čapka a Zdeňka 
Fűrsta

23. února – Nejdek
Okresní kolo soutěže Základních umělec-
kých škol ve hře na kytaru

24. února – Karlovy Vary
Okresní kolo soutěže Základních umělec-
kých škol ve hře na klavír

25. února – Bečov nad Teplou
Okresní kolo soutěže Základních umělec-
kých škol ve hře na smyčcové nástroje
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MŠ KRUŠNOHORSKÁ
Česko německá spolupráce pokračuje

Hana Patočková, ředitelka MŠ Krušnohorská

V lednu 2007 začala spolupráce naší mateř-
ské školy s partnerským zařízením MŠ a jesle 
Puppestübl v Rittersgrünu v Sasku a tato 
spolupráce trvá dodnes. Cílem projektu, 
který se jmenuje „Já a ty pod jednou stře-
chou,“ je setkávání dětí do šesti let, navazo-
vání nových přátelství, poznávání jiných 
zvyků, tradic a kultur. Snažíme se poznávat 
odlišnosti sousední země, odbourávat zá-
brany, ostych a zapojit se do běžného života, 
poznávat přírodu, město i zařízení školky. 
Dalším cílem je i aktivní výuka cizího jazyka 
sousední země, orientace v běžných komu-
nikačních situacích, cvičení paměti a výslov-
nosti. Spolupráce s partnerskou MŠ je na 
velmi dobré úrovni, všechny akce jsou velice 
kvalitně připraveny a zrealizovány, mají bo-
hatou náplň. Do akcí se snažíme zapojovat 
i rodiče, připravují pohoštění, vyrábějí dárky 
a některých akcí se také zúčastňují – pouš-

tění draků, vánoční besídka, sportovní 
olympiáda či vánoční i velikonoční posezení.

Do spolupráce se zapojují i pedagogové, 
kteří si mezi sebou vyměňují různé pedago-
gické materiály. Na tuto spolupráci navazuje 
i výuka německého jazyka na MŠ, která pro-
bíhá hravou formou pomocí zpěvu, tance, 
her a  říkadel. Snažíme se setkávat pravi-
delně. Jednou jedou naše děti do Německa, 
podruhé zase přijedou německé děti k nám. 
Mezi zdařilé akce patřilo vánoční posezení 
ve srubu v  lese, poznávání velikonočních 
zvyků a tradic sousední země, návštěva eko-
centra, oslavy dne dětí, oslavy dne železnice, 
návštěva muzea, jízda koňským spřežením 
a mnoho dalších akcí, které se za dobu naší 
spolupráce uskutečnily. Za tuto spolupráci 
jsme získali Cenu EUREGIA EGRENSIS za rok 
2012 za mimořádně záslužnou práci v ob-
lasti přeshraniční spolupráce. Doufáme, že 
tato spolupráce bude pokračovat úspěšně 
i nadále.

MŠ PALACKÉHO – Tříkrálová sbírka
Mgr. Šárka Gabrielová 

ředitelka MŠ Palackého

Již více než 20 let každoročně přibližujeme dě-
tem tradici Tří králů. Děti se samozřejmě zají-
mají o vánoční a tříkrálovské příběhy, staví jes-
ličky či model Betléma, vyrábějí doplňky, hrají 
divadlo, zabývají se tématy narození, obdaro-
vání, putování, koledování a  českými tradi-
cemi. V den Tří králů pak starší děti obcházejí 
ostatní třídy i provozní pracoviště a formou 
krátkého výstupu s  tradiční koledou přejí 
svým kamarádům i dospělým do nového roku. 
V loňském roce jsme poprvé vyzkoušeli námět 
skutečné finanční minisbírky. Děti vybavené 
z domova drobnými mincemi měly možnost 

penízek vhodit do improvizované kasičky 
a koledníci pak obnos (téměř 1 000 korun) od-
nesli do Charity v Ostrově, kde se od jejího ře-
ditele pana Fexy dozvěděli, k jakým účelům 
peníze poslouží. Letos se nám díky spolupráci 
rodičů a  zejména naší zainteresované ma-
mince paní Puškášové, podařilo sbírku vkládat 
přímo do originální kasičky, což děti hodně 
zaujalo. Výše vybrané částky (odhadem 1 000 
korun) děti zajímá, ale představu této hod-
noty nemají. A tak přepočítáváme peníze na 

„dárky“, které je možné za celkovou sumu na-
koupit. A společně s dětmi máme dobrý pocit, 
že za odepřených 100 lízátek může někdo jiný 
potřebný dostat třeba peřinu. A to nás spo-
lečně hřeje u srdce.

ZŠ OSTROV
Ohlédnutí a plány

Mgr. Jana Kopecká, pedagožka ZŠ Ostrov

Začal nový rok, rok 2017. Pro mnohé rok 
plný předsevzetí, plánů, přání… A  jak už 
tomu bývá, nastal čas ohlédnutí se za uply-
nulým rokem. Především bychom chtěli po-
děkovat všem, kteří našim žákům pomáhají, 
pořádají jim zajímavé besedy, přednášky, vý-
stavy, tvořivé dílničky, exkurze či poskytují 
sponzorské dary.

V novém roce bychom chtěli poděkovat 
za přízeň Městské knihovně, která pro naše 
žáky připravuje zajímavé besedy o knihách, 
hudbě, poezii. Velký dík patří MgA. Z. Bíl-
kové, která se našim žákům s láskou a peč-
livostí věnuje během návštěv v Letohrádku. 
Poděkování patří i Policii Ostrov, kdy nám p. 
Bc. Krylová pořádala odborné besedy, které 
byly velmi zajímavé, žáci se vždy na její před-
nášku těšili a kladli jí nesčetně otázek. Opo-
menout nesmíme ani spolupráci s Městskou 
policií Ostrov, která nám pravidelně zajišťuje 
mikulášskou nadílku, kdy naši školu navštíví 
Čert a Mikuláš. V průběhu roku spolupracu-
jeme s MP při různých besedách, dopravní 
výchově či ukázkách při výcviku služebního 
psa. S velkou ochotou a péčí se nám věnují 
pracovníci Ekocentra, kde si žáci uvědomují 
důležitost ochrany přírody. Poděkování patří 
i p. Sakáčové z Letiště K. Vary, kdy pro žáky III. 
a IV. třídy připravila exkurzi a seznámila žáky 
s provozem letiště. Zapomenout nesmíme 
ani na Karlovarský kraj, který nám poskytuje 
dotace na různé soutěže a dopravu na ex-
kurze. Poděkování patří i p. M. Štěpánkovi, 
majiteli ELEKTRO  – S, za sponzorský dar, 
díky němuž jsme uspořádali vánoční Akade-
mii, která se uskutečnila v prostoru bývalého 
MÚ. Dík patří i všem pracovníkům MDDM, 
kteří pořádají pro žáky různé sportovní či 
tvořivé soutěže. Potěšil nás i sponzorský dar 
VLNAPU Nejdek, který zajistil p. Lipavský, 
NÁBYTKU CHEB – Helena Růžková, který 
poskytla p. H. Růžková a zajistil ho p. J. Duna-
jčík a společnosti STUDENTAGENCY.

Všem přejeme šťastný vstup do nového 
roku, splnění jejich přání a hlavně pevné 
zdraví.

Ilustrační foto: Z. Newiaková
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MŠ HALASOVA
Nové webové stránky

Jana Hroudová, pedagožka MŠ Halasova

Naše mateřská škola má od 3. ledna 2017 
nové kvalitní webové stránky, které jsou 
aktuální a propojeny také s Facebookem. 
Jednoduchost nového připojení a  sys-
tému je pro nás přínosná, stránky si mů-
žeme denně aktualizovat sami. Web 
vzniká s ohledem na maximální uživatel-
skou přístupnost, takže stránky může 
ovládat skutečně každý. Web disponuje 
všemi potřebnými sekcemi, jako je školní 
řád, fotogalerie, aktuální denní práce 
s dětmi, jídelníček, videogalerie nebo in-
formace o  zaměstnancích mateřské 
školy. Rodiče i učitelky mají zásadní in-
formace snadno dostupné. Rodičům 
také nyní navíc můžeme zasílat přes sys-
tém důležité zprávy přímo na jejich 
e-mailové adresy. Vytvořením nových 
webových stránek dochází také k velmi 
úzké spolupráci a k prohloubení komu-
nikace s  rodiči. Celý kolektiv mateřské 
školy se těší, že bude více propagována 
kvalitní práce, jak učitelek s dětmi, tak 
i  nepedagogů, kteří mají také velké zá-
sluhy na dobrém chodu naší mateřské 
školy. Těšíme se, že až si budete prohlížet 
stránky naší mateřské školy, přispějete 
třeba svými dotazy či nápady a podněty 
ke zkvalitnění naší práce.

ZUŠ OSTROV – Očekávaný Advent

Ondřej Šulc, pedagog ZUŠ Ostrov

Přípravy na Adventní koncert začínají první 
pedagogickou radou v srpnu, kdy je ozná-
men termín koncertu. Pedagogové, kteří se 
chtějí zúčastnit, se pak scházejí v říjnu a na-
vrhují s čím (s jakým souborem, sólistou, or-
chestrem) chtějí vystoupit. Je určená domi-
nantní barva koncertu a pak se zkouší a pi-
luje až do prosince, až do termínu odevzdání 
názvů skladeb a  jednotlivých čísel, až do 
generální zkoušky. Při tak dlouhodobém 
plánování potěší, když jsou vstupenky na 
koncert v  předprodeji vyprodány. Pak je 
třeba určit, kdo bude stěhovat nástroje ze 
školy, výtvarný obor musí připravit výzdobu 
a pořád je toho tolik na co zapomínám a co 
se řeší na zvláštních schůzkách pedagogů 
k adventnímu koncertu a na pedagogické 
radě v listopadu. Když je vše nastěhováno 
a připraveno a lidé se usadí, světla zhasnou, 
potom je ta chvíle ticha, kdy se koncentro-
vané adventní očekávání vznáší za oponou, 
přijde úvodní slovo a Adventní koncert za-
čne. A jaký byl tedy loňský program?

Kromě žánrového rozsahu od Čtvera 
ročních období Antonia Vivaldiho (or-
chestr Ad-libitum junior – Iveta Müllerová) 
až po „Hello“ od Adelle (After Party Band – 
Alexandr Šťastný) od Slovanských tanců 
Antonína Dvořáka (Smyčcový orchestr 
String – Ondřej Hanousek) po úpravy koled 
pro Drum Band (Petr Tyr), stojí za zmínku 
i  věkový rozsah. Pětadvacet nejmladších 
žáků čtyřoboru, zahájilo celý koncert spo-
lečným vystoupením tanečního a dramatic-
kého oboru „To je jízda“ pod vedením Ireny 
Konývkové a Karin Wintrové a pokračovali 
písní „Když bílý sníh“, kterou nastudovali 
s Kateřinou Bodlákovou, pod jejímž vede-
ním vystoupil i nejstarší vystupující na kon-
certě: Tuan Ta Minh, který patří mezi seniory, 
kteří u nás mohou díky podpoře města od 
letošního školního roku studovat.

Účinkujících od jednotlivých pedagogů 
bylo více, ale výčet všech by byl zbytečný. 
Kromě žáků již výše zmíněných pedagogů 
vystoupili ještě žáci Vlastislava Mareše 
(Písk -Písk Barbaři) a Lucie Veličkové, jejíž 
žáci i celým programem provázeli jako mo-
derátoři.

Jestli se podařilo vytvořit tu správnou 
adventní atmosféru, jste mohli posoudit 
sami 11. prosince.

Foto: Lukáš Lerch

Foto: Lukáš Lerch

Foto: Lukáš Lerch

INZERCE
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MŠ MASARYKOVA – Únorové okénko
Lenka Dienesová, ředitelka MŠ Masarykova

Začátek roku 2017 s sebou přinesl boha-
tou sněhovou nadílku, kterou jsme si 
s dětmi moc užívali. Využili jsme školní 
zahradu, kde jsme společnými silami tvo-
řili rozličné sněhuláky, iglú, domečky, 3D 
obrázky, experimentovali, malovali a po-

znávali veškeré vlastnosti tohoto stude-
ného materiálu. Upravený a  zasněžený 
kopec na zahradě vybízel k  bobování 
a  zimním radovánkám. Radost dětí ze 
zimních aktivit a  sněhové nadílky byla 
opravdu veliká.

Kromě zimních radovánek jsme na-
vštívili divadelní představení v  Domě 

kultury, které děti vždy moc pobaví 
a potěší. Naši budoucí školáčci se podí-
vali do základní školy, kde si prohlédli 
prostředí, některé třídy, zjistili, jak pro-
bíhá výuka, co všechno se děti učí a co 
všechno k učení děti i paní učitelky po-
třebují. Tímto bychom chtěli moc podě-
kovat učitelkám a dětem ze ZŠ Májová 
za vlídné a vstřícné přijetí našich před-
školáků.

SPŠ OSTROV – Vánoční kapr v ředitelně 
a exotická návštěva u studentů

Mgr. Lenka Bardová, pedagožka SPŠ

O novou výzdobu kanceláře ředitele školy 
se po letech úporného snažení, bolestivých 
úrazech, těsných prohrách a suverénních 
vítězstvích přičinili i kantoři. Z tradičního 
volejbalového klání učitelů středních škol 
přivezli trofej nejcennější  – Vánočního 
kapra. Je to úlovek vskutku kapitální, snad 
se mu v našich vodách zalíbí a putovní tro-
fej nám zůstane i napřesrok. Našim borcům 
srdečně blahopřejeme a do příštího roku 
přejeme hodně sil a hlavně zdraví.

Čest jménu školy samozřejmě činí i naši 
studující sportovci. Ti se stali bezkonku-

renčně nejlepšími atlety 30. ročníku „Vá-
noční laťky“, kde studenti Nestor Boyko, 
Martin Dušek a Andrej Pogosjan obsadili 
první tři místa, za své výkony se nemusí 
stydět ani čtvrtý člen týmu Steve Odi-
gie. V uplynulých dnech jsme samozřejmě 
nesbírali jen vavříny, ale pěstovali také smysl 
pro solidaritu a občanskou zodpovědnost, 
proto žáci tříd L4 a I4 navštívili Transfuzní 
stanici a po její prohlídce se mnozí z nich roz-
hodli na místě pro dobrovolné dárcovství 
krve, tak ať jim dobrá vůle vydrží i v dalších 
letech. Po vyhlášení výsledků mezinárodní 
soutěže „Angličtinář roku“ se vyučující an-
glického jazyka tvářily navýsost spokojeně. 

„Soutěže jsme se letos zúčast-
nili již potřetí a musím kon-
statovat, že výsledky našich 
studentů nás vskutku těší. Již 
druhým rokem jsme vyhod-
nocováni jako nejlepší střední 
odborná škola v kraji, v rámci 
všech krajských škol jsme 
třetí,“ komentuje Mgr. Blanka 
Peldová. Do soutěže se rok 
od roku zapojuje více a více 
škol, a  to nejen na území 
ČR, ale i ostatních států EU. 
Letos statistiky uvádějí 683 
školských zařízení. Výsled-

kové listiny uvádějí pořadí nejen celých 
škol, o kterém rozhoduje umístění deseti 
nejlepších respondentů daného zařízení, 
ale i  jednotlivců, takže účastník si může 
udělat sám představu, jak dobrá je jeho ja-
zyková vybavenost, když např. z 6 998 stu-
dentů ČR skončil na 186. místě. Koloběh 
školních soutěží úspěšně pokračuje. Boj 
student versus škola se zdá však nekonečný, 
i když v ringu právě zazněl gong oznamující 
konec prvního kola školního roku 2016/17, 
tak proč se např. neosvěžit na přednášce 
Molekulární fyziky na MFF UK v Praze, či se 
nezkulturnit na divadelním představení na 
scéně Vinohradského divadla. Čerstvý vítr 
provoněný exotickým kořením do rodin 
i školy s sebou přivezli zahraniční studenti – 
účastníci projektu ERASMUS, kteří na škole 
strávili nezapomenutelných pět dní od 
30. ledna do 2. února. Studenti prvních roč-
níků se již nemohou dočkat lyžařského vý-
cviku, který se uskuteční sjezdovkách a bě-
žeckých tratích přiléhajících k obci Boží Dar. 
Naopak budoucí maturanti natěšeně upí-
rají své zraky k datu 17. února 2017, kdy bu-
dou v GH Ambassador v Karlových Varech 
slavnostně dekorováni svými třídními uči-
teli, tak je nezapomeňte v této slavnostní 
a neopakovatelné chvíli přijít podpořit, jste 
srdečně zváni.
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EKOCENTRUM MDDM OSTROV
Ekocentrum v únoru 2017

Zuzana Janecká, 
pracovnice propagace, MDDM

POHLEDY DO PŘÍRODY
1. února – 31. března
Výstava fotografií Svatopluka Šedivého, ama-
térského fotografa, který miluje přírodu a snaží 
se ji zachytit objektivem svého fotoaparátu.

POLOLETNÍ PRÁZDNINY
3. února 8.00–12.30 hod.
Společný prázdninový program EC 
a MDDM Ostrov pro děti školou povinné. 
Začneme QR soutěží v EC, zařádíme si v ba-
zénu a program zakončíme obědem na ZŠ 
Masarykova.

JARNÍ PRÁZDNINY V EKOCENTRU
6. – 10. února 8.00–12.00 hod.
Pestrý program pro děti 6–12 let. Navští-
víme zimní stadion, služebnu Městské Po-
licie v Ostrově, bazén, vypravíme se po sto-
pách historie města Ostrova a chybět ne-

budou ani hry a zábava v Ekocentru. Oběd 
bude zajištěn v jídelně ZŠ Masarykova. Při-
hlášky: online, nebo osobně v kanceláři EC. 
Cena: 550 Kč

PŘÍRODA OČIMA DĚTÍ
do 7. dubna
Fotografická soutěž pro děti ve věku 8–15 
let. Maximálně tři fotografie libovolného 
formátu doručte nejpozději do 7. 4. osobně 
do EC, nebo zašlete na eko@eko.mddmost-
rov.cz. Nezapomeňte uvést své jméno, věk 
a kontakt. Vítězné fotografie vyberou peda-
gogové EC spolu s fotografem Miroslavem 
Křížkem. Slavnostní vyhlášení proběhne 
22. 4. u příležitosti Dne Země. Zároveň tím 
zahájíme výstavu všech obrázků, která po-
trvá do 31. 5. 2017.

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Přihlašování zahájíme ve středu 
1.  března  2017 v  8.00 hod. online nebo 
osobně v Ekocentru.

Přírodovědný příměstský tábor
cena: 1.150 Kč, místo konání: EC, kritérium 
pro přijetí: věk 7–13 let, termíny: 17.–21.7; 
31. 7.–4. 8. ; 7.–11.8; 28.8–1. 9.

PROHLÍDKY PRO VEŘEJNOST
Po–Pá 13.00–17.00 hod. – vstup zdarma
Omezená návštěvní doba platí do 
30. 3. 2017 z důvodu klidového zimního re-
žimu většiny chovaných druhů zvířat. Do-
polední hodiny jsou vyhrazeny návštěvám 
kolektivů MŠ, ZŠ, ŠD a jiných školských zaří-
zení na základě předchozí rezervace.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem návštěvníkům, kteří našim zví-
řátkům přinesli suché pečivo a jiné laskominy. 
Budeme velice rádi za další takovou podporu.

KONTAKTY
informace, akce, kroužky: 731 615 658, 
602 600 995, FB: Ekocentrum MDDM Ostrov, 
www.mddmostrov.cz

MDDM OSTROV V ÚNORU 2017
Zuzana Janecká 

pracovnice propagace, MDDM

POLOLETNÍ PRÁZDNINY
3. února 8.00–12.30 hod.
Společný prázdninový program EC 
a MDDM Ostrov pro děti školou povinné. 
Začneme QR soutěží v EC, zařádíme si v ba-
zénu a program zakončíme obědem na ZŠ 
Masarykova.

LYŽAŘSKÁ ŠKOLIČKA NA BOŽÍM DARU
6.–10. února 8.00–12.00 hod.
Program na jarní prázdniny pro školáky od 
8 do 12 let. Cena: 1.200 Kč

OLYMPIÁDA OSTROVSKÝCH ŠKOL
17. února 8.30–13.00 hod.
ZŠ Masarykova
V rámci tradiční soutěže ostrovských škol 
proběhnou tentokrát utkání ve vybíjené 
mezi žáky prvního stupně a v přehazované 
mezi žáky druhého stupně. Výsledky se za-
počítají do celkového hodnocení Poháru 
městské rady a Poháru starosty města.

POHÁDKY Z PALOUČKU
22. února v 9.00 a v 10.00 hod.
Divadelní pohádka pro děti ostrovských 
škol v podání oblíbeného Divadélka NÁNA 
paní Mileny Jelínkové.

MASOPUSTNÍ PRŮVOD MĚSTEM
25. února 14.00 hod.
Vezměte masky a pojďte s námi masopust-
ním průvodem. Sraz na Mírovém náměstí 
před Domem kultury. Průvod povedeme uli-
cemi města se zastávkami u pošty, před Plac-
kou, u staré radnice a zakončíme jej u Domu 
dětí veselicí s muzikou, tancem a dobrotami. 
V průvodu rádi uvítáme tradiční masky jako 
bába s nůší, laufr, medvědář s medvědem, 
kobyla, kominík, kostlivec, kozel, hastrman 
a další. Na akci vás zveme spolu s Domem 
kultury, Ochotníky Ostrov, Galerií Ostrov 
a kapelou 4R.

LETNÍ TÁBORY 2017
Přihlašování na letní tábory zahájíme ve 
středu 1. března 2017 v 8.00 hod. online nebo 
osobně v Domě dětí.
LT Manětín
cena: 3.600 Kč, téma celotáborové hry: Kletba 
egyptské mumie, kritéria pro přijetí: věk 8 až 
15 let, přihláška do zájmového kroužku ode-
vzdaná v měsících září/říjen a dodržení ter-
mínů pro úhradu poplatku za obě pololetí, 
trvalé bydliště v Ostrově a spádových oblas-
tech Ostrova, pořadí (přihlásit se může kdo-
koli, přednostně však vyřídíme přihlášky dětí, 
které splňují všechna daná kritéria současně)
termíny: 30. 6.–12. 7. ; 12.–24. 7. ; 24. 7.–5. 8. ; 
5.–17. 8. ; 17.–29. 8.

Sportovní příměstský tábor
cena: 950 Kč, místo konání: MDDM Ostrov, 
kritérium pro přijetí: věk 6–13 let; termíny: 
10.–14. 7. ; 24.–28. 7. ; 14.–18. 8.; 21.–25. 8.

PŘIPRAVUJEME
Tábor pro rodiče s dětmi
12.–17. června Manětín
Bližší informace budou k dispozici v průběhu 
února na našem webu a FB.

SPORTOVNÍ AREÁL MDDM
Všechna hřiště uzavřena až do 18.  3.  2017. 
Vstup na sportoviště bude možný v závislosti 
na počasí pouze po dohodě s  pracovníky 
Domu dětí.

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

KONTAKTY
informace: 736 505 681; akce: 736 505 684, 
zájmová činnost: 731 615 657; doprava, 
ubytování: 736 505 683; ekonomický úsek: 
736 505 685; zimní stadion: 775 516 009
www.mddmostrov.cz
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Vnitřní logika znamení zvěrokruhu
Martina Novotná, pracovnice propagace, 

Dům kultury Ostrov

Astrolog Jiří Kubík přijede do Ostrova 
10. února, kde v kinokavárně Domu kul-
tury představí svou popularizační před-
nášku s názvem VNITŘNÍ LOGIKA ZNA-
MENÍ ZVĚROKRUHU, která se bude za-
bývat dvanácti znameními zvěrokruhu 
a  základy vykládání horoskopu. „Před-
nášku zaměříme na důkladné pochopení 
znamení zvěrokruhu. Věnovat se bu-
deme polaritě, kvalitě, živlům, dekanům. 
Budeme citovat celou řadu klasických 
autorů, z jejichž pravidel vycházíme. Pto-
lemaiův Tetrabiblos, Jan Kefer a Pierre de 
Lasenic. Látka bude demonstrována na 
celé řadě horoskopů osobností.“ Prozra-
dil astrolog Ing. Jiří Kubík. Jiří Kubík se 

astrologii věnuje od roku 1995, jako pro-
fesionální astrolog od dubna 2000. Orga-
nizuje setkání Plzeňské astrologické sku-
piny a  je členem Astrologické asociace. 
Nezapomeňte si vstupenku koupit 
v předprodeji Domu kultury, vyjde vás 
totiž levněji než v den konání.

KABEL OSTROV
Ing. Libuše Benešová, jednatelka, 

Kabel Ostrov

 

Plán vysílání v únoru 2017
2. února | 18:00 hod.
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis 
+ Policejní zpravodajství

 · Pořad: Kulturní měšec
 · Pořad: Archiv KT

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

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

 · Pořad: Škola hrou
 · Pořad: Rozcestník

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

Změna pořadů vyhrazena! Jakékoli návrhy, 
připomínky nebo dotazy můžete telefonovat 
či zaslat textovou zprávou na tel.: 777 572 089 
nebo napsat na: marketing@tv-ostrov.cz.
Premiéra vysílání: čtvrtek 18.00 hod. (v pří-
padě Zastupitelstva středa od 13.00 hod.).
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, upozorňuje 
všechny své předplatitele, že je oprávněna 
přerušit poskytování všech objednaných slu-
žeb, pokud je odběratel v prodlení s úhradou 
částky za jejich poskytování. Doporučujeme 
proto všem, aby překontrolovali své platby 
a vyrovnali své případné dluhy.

Kalendář veřejných turistických 
akcí v únoru 2017

RNDr. František Wohlmuth, předseda KČT Slovan Karlovy Vary

04. 02.: Mariánské Lázně – Zimním krajem léčivých vod
11. 02.: Chlum sv. Maří – Z Dasnic do Kynšperka nad Ohří
18. 02.: Trapisté na Novém Dvoře – Z Třebouně přes Branišov do Teplé
04. 03.: Památník Karla Čapka ve Strži
Bližší informace (doba odjezdu, počet km, organizační propozice) budou k dispozici vždy 
od středy pro příslušný sobotní termín ve vitríně KČT na Mírovém náměstí v Ostrově (u au-
tobusové zastávky) nebo na adrese: www.kctkvary.cz

Schůze Svazu tělesně 
postižených

Jiří Žemlička, předseda Svazu tělesně 
postižených

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



16 Ostrovský měsíčník | ÚNOR 2017

VOLNÝ ČAS

Městská knihovna Ostrov v únoru
Jana Múčková, knihovnice, MK Ostrov

NAŠE FANTAZIE
1. 2. , 15.00, učebna
Vernisáž výstavy obrazů malířky Jitky Von-
drové. Obrazy budou k vidění až do konce 
března.

CTNOSTI A NECTNOSTI
8.  2.  , 17.00, Oranžerie Václava Havla, 
vstupné: 150 Kč (100 Kč)
Přednáška spisovatelky, léčitelky a kartářky 
Zdenky Blechové. Každý člověk si v sobě nosí 
jak ctnosti, tak i nectnosti. Řeč bude o tom jak 
chápat pokoru, závist a další vlastnosti.

ŽIVOT S VÁŠNÍ A ČOKOLÁDOU
13.  2.  , 17.00, učebna, vstupné: 80 Kč 
(50 Kč v předprodeji)
Beseda pro všechny milovníky čokolády. Čeká 
vás povídání o čokoládě, o její historii a výrobě. 
Dozvíte se jak poznat kvalitní čokoládu a na 
závěr se můžete těšit na sladkou tečku. Samo-
zřejmě bude také možnost zakoupení kvalitní 
čokolády.

PŘÍBĚH ŘÁDU TEMPLÁŘŮ
14. 2. , 17.00, učebna, vstupné: 50 Kč (30 
Kč v předprodeji)
Přednáška Bohumila Vurma nám přiblíží pů-
vod, období rozmachu, i  náhlý zánik záha-
dami opředeného středověkého společenství 

„mnichů-bojovníků“. Díky obrazové projekci 
se podíváme na nejzajímavější místa spojená 
s působením templářského řádu po celé Ev-
ropě, od Španělska po Chorvatsko. Symboliku 
vycházející z  hlubokých znalostí „stavitelů“ 

můžeme dodnes vystopovat v architektuře 
i ve výtvarném umění.

KORÁLKOVÁNÍ
20. 2. , 15.30, učebna, kurzovné: 280 Kč
Řemeslný kurz Miloslavy Čanigové, na kterém 
se naučíte vyrábět šperky z korálků. Na kurzu 
si každá účastnice vyrobí náhrdelník pomocí 
vázací techniky a také náušnice ketlovací tech-
nikou. Všechny potřebné materiály budou 
k dispozici.

HERNÍ KLUB
24. 2. , 16.00, učebna
Máte rádi deskové hry? Nemáte si s kým za-
hrát? Potřebujete vysvětlit pravidla? Chcete 
strávit odpoledne v příjemném prostředí? Pak 
přidejte k nám. Hraní není pouze pro děti, hrát 
si mohou i dospělí. Neváhejte, těšíme se na vás. 
Navíc si můžete vybrat ze široké nabídky spo-
lečenských her, které nabízí Oddělení pro mlá-
dež a půjčit si je domů.

OM CHANTING
24. 2.  , 17.00, Oranžerie Václava Havla, 
vstupné: dobrovolné
Společný zpěv mantry OM pod vedením 
Dany Kolovratníkové.

Máte-li zájem o některou z našich akcí, re-
zervujte si vstupenku v  dostatečném před-
stihu. V případě malého počtu rezervací, jsme 
nuceni akci zrušit. U vybraných akcí nabízíme 
možnost zakoupení levnějších vstupenek 
v předprodeji. Rezervace vstupenek je možné 
učinit on-line na našich webových stránkách, 
případně telefonicky, e-mailem nebo osobně.

Od 1. února 2017 bude pro dětské čtenáře 
připravena jedna novinka. Zahajujeme soutěž 
KNIHOMOLENÍ. Jedná se o  sbírání bodů – 
KNIHOMOLEK. Čtenáři mohou knihomolky 
získat za vypůjčení knihy, případně za správ-
nou odpověď v on-line testech, které budou 
zveřejňovány v  pravidelných intervalech 

v průběhu února, až do poloviny března. Za 
knihomolky si budou moci děti vybrat drob-
nou odměnu. Ti nejpilnější čtenáři, získají při-
hlášku na oblíbenou NOC S ANDERSENEM, 
která letos vypukne 31. března 2017. Více in-
formací o soutěži naleznete na našich webo-
vých stránkách.

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

FEŠN ČENŽ
Eliška Failová, projektová manažerka, 

Dům kultury Ostrov

Jaro se nezadržitelně blíží a s ním i jarní úklid, 
chuť na změnu a také touha udělat si něčím 
radost, ačkoliv našim peněženkám po té vá-
noční smršti značně vytrávilo, a právě proto je 
tu první testovací FEŠN ČENŽ, který se vám 
pokusí pomoci se vším výše uvedeným. Po 
vzoru fashion bazarů, které fungují například 
v Plzni nebo Praze, jsme se rozhodli také vy-
šlápnout tímto směrem. O co že se tedy jedná? 
My ženy jsme přebornicemi v hromadění če-
hokoliv krásného a 100% potřebného, jako 
jsou boty, kabelky, halenky, šaty, sukně a po-
dobně. Při uskladňování jsme schopny téměř 
pokořit fyzikální zákony, a přesto jednoho dne 
dojdeme do bodu, kdy nové věci skutečně už 
není kam dávat. Přiznejme si, že věta „Nemám 
co na sebe“, kterou ráno zoufale pronesete sto-
jíc u skříně, která se dá zavřít jedině za asis-
tence dvou osob, přičemž jedna se zoufale 
snaží tlakem udržet všechny věci na svém 
místě a druhá musí v ten správný okamžik 
rychle přibouchnout dvířka, není zcela věro-
hodná. A proto je tu FEŠN ČENŽ. Vrhněte se 
na jarní úklid a  rozlučte se s kousky, které 
podle vás vyšly z módy, nikdy jste si je nakonec 
nevzali na sebe, nebo se vám omrzely, a po-
šlete je dál za symbolickou cenu. Každý, kdo 
bude mít zájem vytvořit si v prostorách Točny 
Domu kultury Ostrov svůj malý improvizo-
vaný prodejní koutek, nechť se nám ozve na 
mail: failova@dk–ostrov.cz, a my mu podáme 
podrobnější informace o podmínkách účasti. 
Vás ostatní především zveme na pořádnou 
hrabárnu a  báječnou příležitost k  nákupu 
v neděli 26. února od 12 do 17 hodin!

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

Po-Pá
8:00-12:00

13:00-17:00

Ostrov
Dukelských hrdinù

1357
www.sicistrojevik.cz

tel: +420 353 821 923

STROJE A TECHNIKA

Vladimír Vik

mob: +420 602 455 247

GALANTERIE

Petra Viková
tel: +420 353 822 480

mob: +420 724 264 776

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

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

INZERCE
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KULTURNÍ AKCE

Divadelní spolek Ochotníci Ostrov 
a spolek DIFadlo Ostrov

Petr Pokorný, Divadelní spolek Ochotníci Ostrov 
Martina Novotná, principál spolku DIFadlo, z. s.

Vážení diváci, dovolte mi, abych vám jmé-
nem ochotnického divadelního souboru 
a všech amatérských herců s ním spolupra-
cujících poděkoval za vaši přízeň a trvalý zá-
jem o naše představení. A v loňském roce 
jich nebylo vskutku málo. Jen v Ostrově jsme 
uvedli dvě premiéry zbrusu nových her pro 
dospělé i  několik pohádek pro naše nej-
menší diváky. K tomu musím připočítat, a to 
nijak nepřeháním, i několik desítek předsta-
vení na různých místech v  okolí Ostrova. 
Fungujeme totiž i jako „kočovné či zájezdové“ 
divadlo, protože zájem o naše hry je v celém 
regionu. Co se týká Ostrova, pohádky hra-
jeme převážně v Točně DK. I když sami toto 
prostředí nepovažujeme pro hraní her za ne-
jideálnější, má výhodu blízkosti a  dostup-
nosti, vy diváci jste si k  nám cestu našli 
a Točna bývá často zaplněná. Pracovníci DK 
nám vycházejí vstříc v poskytování zázemí 
i technických služeb a ve vzájemné spolu-
práci jsme jen během prosince 2016 usku-
tečnili řadu mikulášských a vánočních před-
stavení. Z našich úspěchů nemohu rovněž 
opomenout úžasné ocenění ze strany před-
stavenstva města a to udělení Ceny Ď – dě-
kujeme! Vážení diváci. Jak jste se možná ně-
kde doslechli, což se povídá, divadelní sou-
bor má být zrušen a končit. Ne, prosím, není 
to pravda! Jen, díky nutnosti podřídit se no-
vým zákonům a administrativním úpravám, 
již nebudeme Divadelní scéna při DK Ostrov, 
ale museli jsme založit vlastní Divadelní spo-
lek Ochotníci Ostrov. Na naší činnosti se 

však nic nemění. Ve spolku dál funguje dr-
tivá většina dosavadního „ansámblu“, jen ně-
kteří herci jdou vlastní cestou a můžete je 
vidět pod názvem DIFadlo Ostrov. Jak pra-
covníci DK v čele s ředitelem, tak i starosta 
města nám přislíbili pomoc a podporu a my 
doufáme, že i vaše „divácká“ obec nám na-
dále zachová přízeň. A i nadále trvá naše na-
bídka-žádost, přijďte mezi nás!!! Nové tváře 
přivítáme a potřebujeme bez ohledu na věk, 
pohlaví, vyznání, rasu či cokoli jiného. Pokud 
budu citovat z jednoho známého filmu „Pa-
douch nebo hrdina, vždyť jsme jedna rodina!“ 
Na závěr vám přeji jen to nejlepší do nového 
roku a trošku zdravé nohy, abyste mohli přijít 
na naše představení.

Milí fanoušci amatérského divadla, jak 
už zde uvedl můj herecký kolega, je prav-
dou, že město Ostrov získává od nového 
roku dva nezávislé amatérské divadelní 
soubory, které mají společnou chuť ve 
volných chvílích pustit uzdu své fantazii 
a předvádět se na prknech, která znamenají 
svět. Spolek DIFadlo z. s. vznikl v prosinci 
minulého roku a rád by se věnoval pořádání, 
organizování a realizaci divadelních před-
stavení a animačních programů. Spolupra-
coval s ostatními organizacemi ve městě 
a okolí. Rádi podpoříme zapojení dobrovol-
níků, pokud nebudete mít čas vyloženě na 
členství. V prosinci jsme přijali milé pozvání 
a účinkovali na Zlatém Adventu na Starém 
náměstí s  krátkou autorskou pohádkou 
Vánoční příběh, kterou jsme na konci pro-
since zopakovali v Rodinném centru Ostrů-
vek. Obě akce byly milé a utvrdily nás v tom, 
že amatérské divadlo, a tedy naše činnost, 

Foto: Archiv spolku DIFadlo z. s. – Vánoční příběh v Rodinném centru Ostrůvek

Plánovaná divadelní 
představení

Martina Novotná, pracovnice propagace, 
Dům kultury 

Agentura Harlekýn nám v  únoru do Os-
trova přiveze brilantní komedii Erica 
Assouse Příbuzné si nevybíráme. Divadelní 
představení slibuje bláznivé dialogy a pře-
kvapivé zvraty odehrávající se během jedi-
ného večera. Na večeři pořádané jako 
oslavu otevření nové vily se sejdou tři bratři 
i se svými manželkami, které však k sobě 
příliš velkou lásku nechovají. Příchod vyzý-
vavé sekretářky přinese do příbuzenských 
vztahů překvapivá odhalení… V komedii 
účinkují: Svatopluk Skopal, Jan Čenský/Vác-
lav Vydra, Jana Boušková/Lenka Skopalová, 
Simona Postlerová/Eva Režnarová a další. 
Režie: Jan Novák

V březnu se pak můžete těšit na SLAST, 
kterou uvede Kryštof Pavelka a  studio 
RUBÍN Praha. SLAST je nová autorské in-
scenace Ondřeje Pavelky, Jakuba Prachaře 
a Kryštofa Pavelky o tom, že pochybnosti 
jsou největší překážkou na cestě ke štěstí. 
A  všichni přece chceme štěstí, ne? Co 
všechno byste pro něj obětovali? Hrají: On-
dřej Pavelka, Jakub Prachař, Kristýna Fuito-
vá-Nováková, Režie: Prastopa

Aktuální i  plánovaný program mů-
žete sledovat prostřednictvím facebooku: 
dkostrov, webu: dk-ostrov.cz nebo na In-
stagramu: dumkulturyostrov

Foto: Archiv Agentury Harlekýn – záběr z představení 
Příbuzné si nevybíráme

má smysl. V roce 2017 se určitě uvidíme na 
Michaelské pouti, Dnu pro Ostrov, v Domě 
kultury, v Rodinném centru nebo třeba na 
Horním Hradě….vypadá to, že příležitostí, 
si zahrát bude spousta a my se na ně vylo-
ženě těšíme.

Pokud budete mít chuť se zapojit, napište 
nám na spolekdifadlo@gmail.com nebo 
nám zavolejte 728 683 980.

I my bychom rádi poděkovali všem, kteří 
nás v tomto našem počínání podpořili, spo-
lupracovali s námi a zároveň děkujeme všem, 
kteří to teprve učiní. Zkrátka difte se s námi!
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Krušnohorské doly na 
historických mapách

Michal Urban, Montanregion Krušné hory 
– Erzgebirge

Žádný jiný obor, snad s výjimkou mořeplavec-
tví a vojenství, nevyužíval v minulosti mapy 
v tak velkém rozsahu jako hornictví. Důlní 
mapy jsou téměř tak staré jako těžba sama, ne-
boť přesné určení pozice na povrchu i v pod-
zemí bylo a je jedním ze základních předpo-
kladů úspěšnosti důlního podnikání. Platí to 
ve velké míře i pro Krušné hory, které jsou regi-
onem s největší hustotou historických báň-
ských děl v celé Evropě. Existence dobře do-
chovaných pozůstatků báňské činnosti 
v  tomto přeshraničním pohoří je i  jedním 
z hlavních rysů, o něž se opírá žádost o zápis 
Hornické kulturní krajiny Erzgebirge/Krušno-
hoří na Seznam světového dědictví UNESCO. 
Obrovskému rozsahu historické báňské čin-
nosti v  Krušných horách odpovídá i  velké 
množství map zdejších dolů a celých důlních 
revírů, které jsou uložené v různých archivech, 
pro českou část pohoří pak především v Ná-
rodním archivu ČR. Tyto mapy jsou cenným 
zdrojem informací o umístění a velikosti dnes 
již dávno zaniklých a často i zapomenutých 
dolů a historii těžby, ale jsou to také krásná 
umělecká díla vypovídající o  době svého 
vzniku. Ukázky map, zobrazujících nadzemní 
i podzemní důlní krajinu zejména v  širším 
okolí Jáchymova v 18. a 19. století, si bude 
možné prohlédnout na výstavě, která pro-
běhne ve Dvoraně ostrovského zámku od 
9. února do 7. dubna 2017. Více informací 
o tomto tématu bude možné získat při před-
nášce autora výstavy, která se uskuteční 
18. února 2017 od 17 hodin v Královské min-
covně v Jáchymově v rámci přednáškového 
cyklu „Krušné hory – malé pohoří světového 
významu“.

Putovní výstava Má vlast cestami proměn 
ve Dvoraně ostrovského zámku

Eliška Failová, projektová manažerka, 
Dům kultury Ostrov

Putovní výstava „Má vlast cestami proměn“ 
přinášející svědectví o příznivých proměnách 
opomíjených místech a objektů v naší krajině 
je od 13. ledna do konce února 2017 k vidění 
ve Dvoraně zámku Ostrov.

Výstava představuje osudy zchátralých bu-
dov proměněných v krásné a užitečné stavby, 
svědectví o obnovených náměstích a návsích, 
rekonstruovaných nádražích, zachráněných 
sakrálních stavbách i znovuoživené přírodě. 

„Je výjimečná tím, že je dílem lidí z celé naší 
země. To, co na ní uvidíte, můžete vidět také 
ve skutečnosti. Je svědectvím o úctyhodné 
práci lidí na zvelebování našeho společného 
domova“ popisuje smysl výstavy její ředitelka 
Drahomíra Kolmanová. Od slavnostního za-
hájení v květnu 2016 bylo možné celou vý-
stavu vidět na pražském Vyšehradě. Nyní se 
rozdělila na šest kolekcí, které budou po zby-

tek roku postupně k vidění ve všech třinácti 
krajích ČR. Kompletní výstava představuje cel-
kem 112 proměn. Kolekce číslo čtyři, kterou si 
můžete prohlédnout ve Dvoraně, mapuje Pl-
zeňský a Karlovarské kraj a prezentuje 22 ob-
jektů a budov z mnoha měst včetně Ostrova. 
Město Ostrov představuje v rámci 8. ročníku 
této výstavy proměnu Paláce princů. Můžete 
jí dát hlas v soutěži o nejlepší proměnu roku 
2016 – hlasování probíhá do 1. května 2017 
na webu http://cestamipromen.cz/promeny/
hlasovani.Vítěz soutěže bude vyhlášen na slav-
nostním zahájení 9. ročníku výstavy v sobotu 
20. května 2017.

Putovní výstavu Má vlast cestami proměn 
pořádá Asociace Entente Florale CZ – Souz-
nění, z. s., spolu s Národní kulturní památkou 
Vyšehrad, jedenácti partnerskými kraji a řa-
dou dalších spolupracujících organizací a insti-
tucí. Veřejná prezentace výstavy proběhne ve 
čtvrtek 9. února 2017 od 17 hodin ve Dvoraně 
zámku Ostrov.

Konference péče o památky 
a krajinu v Karlovarském kraji

Jaroslav Vyčichlo, předseda Spolku pro 
dokumentaci a obnovu památek Karlovarska

Spolek pro dokumentaci a obnovu památek 
Karlovarska pořádá ve spolupráci s Domem 
kultury Ostrov ve čtvrtek 23. února 2017 na 
zámku v  Ostrově první ročník Konference 
péče o  památky a  krajinu v  Karlovarském 
kraji – prezentace činnosti spolků, obcí, od-
borných institucí a dalších organizací v oblasti 
záchrany a obnovy památek a kulturní krajiny 
na území Karlovarského kraje v roce 2016.

Smyslem setkání je prezentovat veřejnosti 
ukázky příkladné péče o kulturní dědictví regi-
onu a představit vybrané realizované projekty 
a jejich iniciátory. Cílem konference je rovněž 
setkání zástupců nejrůznějších odvětví pa-
mátkové péče v Karlovarském kraji a předá-
vání si zkušeností při záchraně a obnově kul-
turního dědictví regionu.

V programu zazní přednášky na téma ob-
novy významných sakrálních staveb, či rozsáh-
lých rekonstrukcí hradů a zámků. Posluchači 

se dozví o významných archeologických vý-
zkumech a zajímavých nálezech v našem re-
gionu, ale také podrobnosti o zpřístupňování 
hornických památek a starých dolů. Smutnější 
částí bude povídání o bývalém komunistic-
kém pracovním táboře, či revitalizaci zdevas-
tovaného hřbitova. Dále budou představeny 
postupy při rekonstrukcích historických měš-
ťanských domů, rozhledny, záchraně technic-
kých památek, nebo objektů bývalého lázeň-
ského areálu. Zajímavé bude rovněž povídání 
o obnově starých historických cest a drob-
ných památek v znovuobjevované kulturní 
krajině. Všechny příspěvky budou zaměřeny 
na oblast Karlovarska, Sokolovska a Chebska.

Mezi přednášejícími budou pracovníci re-
gionálních muzeí a dalších odborných institucí, 
starostové obcí, zástupci nejrůznějších spolků 
i majitelé památkových objektů. Konference je 
tematicky zaměřena především na regionální 
památky a památkovou péči, její význam však 
jistě přesahuje rovněž do oblasti cestovního 
ruchu, pro který jsou realizace záchrany a ob-
novy kulturního dědictví regionu důležitým 
aspektem rozvoje.

Program konference bude probíhat ve 
čtvrtek 23. února 2017 od 10 do 18 hodin v In-
formačním centru v podkroví zámku v Ost-
rově. Vstup volný.

INZERCE

HELP FINANCIAL s.r.o.

  Volejte obchodního zástupce

Mobil: 727 895 461

Půjčíme Vám
od 5 do 50.000,- Kč

RPSN 195,34%
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Prostor, kde se mísí alternativní 
zábava s kulturním zážitkem

Jakub Hecht, Klub EXPERIMENT

V  prostorách DK (bývalé Téčko) byl 
7. ledna otevřen alternativní kulturní klub 
EXPERIMENT. Zahajovacího večera se zú-
častnilo necelých sedmdesát návštěvníků, 
z nichž asi polovinu tvořili studenti. Ostrov 
je krásné město. Uživatelsky příjemné, 
s  veškerou potřebnou infrastrukturou, 
v nádherné podkrušnohorské krajině. Žít 
tu je bez nadsázky výhra. Jen když si někdy 
položíte otázku: „Co s načatým večerem?“, 
jsou možnosti poněkud jednotvárné. Mů-
žeme jít na disko nebo do nějaké restau-
race či jiné nálevny. Chybí to, co mnozí 
znají například z  dob svých vysokoškol-
ských studií – prostor, kde se mísí alterna-
tivní zábava s kulturním zážitkem. Naštěstí 
v  Ostrově žijí lidé, kteří mají chuť něco 
s  tím udělat. Pracovníci Domu kultury 
spolu s  amatérským zábavně-kulturním 
duem, které si říká Bří Hechtové presents, 
se rozhodli v prostorách bývalého T-klubu 
otevřít nový, alternativní prostor nazvaný 
klub EXPERIMENT. Měl by být otevřen ka-

ždý druhý víkend buď o pátečním, nebo 
sobotním večeru a  náplní jeho činnosti 
bude především promítání filmů, které pa-
tří ke klenotům české i světové kinemato-
grafie („Filmy, které byste měli vidět, než 
zemřete.“), přednášky na různorodá zají-
mavá témata (v podání známých i nezná-
mých osobností), autorská čtení, hudební 
vystoupení a tak dále. To vše v příjemném 
prostředí, kde bude k pití podáváno kromě 
obvyklých pochutin i několik druhů lahod-
ných a kvalitních čajů v režii Tea-punkové 
čajovny. Součástí večerů samozřejmě bude 
možnost posedět, popovídat si, nebo si 
i  zatancovat. Program klubu najdete jak 
v Ostrovském měsíčníku či na stránkách 
DK, tak na facebooku Bří Hechtů, kde se 
budou objevovat i všelijaké jiné informace 
týkající se klubu. A nakonec jedna výzva: 
pokud se mezi vámi čtenáři najde někdo, 
kdo by chtěl prezentovat cokoli o čem si 
myslí, že si prezentaci zaslouží, nebojte se 
ozvat bří Hechtům, rádi vám to umožní. 
Těšíme se na vás. Přijďte, pobuďte, vzdělá-
vejte se, bavte se.

Ples sportovců v našem 
městě počtrnácté

Lada Bláhová

V sobotu 18. února proběhne ve velkém sále 
Domu kultury již 14. ročník plesu sportovců. 
Tématem letošního plesu je muzikál. K tanci 
a poslechu bude hrát chomutovská kapela 
Flashdance. V úvodu večera bude k vidění bo-
hatý doprovodný program, ve kterém se před-
staví taneční soubor ZUŠ, taneční soubor 
Oskarky a sportovní gymnastky z MDDM Os-
trov. Ve 21 hodin proběhne vyhlášení nejlep-
ších sportovců města Ostrov za rok 2016 v ka-
tegoriích: týmy, junioři, dospělí, talent a osob-
nost. Samotnému plesu bude předcházet 
charititivní zápas ve sledge hokeji mezi redak-
tory ČT a známými osobnostmi města Ostrov. 
Akce se uskuteční bezprostředně po skončení 
sledge hokejového zápasu týmu Sharks Kar-
lovy Vary.

S námi prodáte rychle, bezpečně a za dobrou cenu!
 
Pro bezplatné ocenění Vašeho bytu nebo jiné nemovitosti 
kontaktujte: Regina Dostálová, tel. 774 930 139, regina@loyd.cz  

 

2+1 Luční
plocha 59 m²

prodejní cena 995.000 Kč
 

3+kk U Nemocnice
plocha 72 m²

prodejní cena 1.190.000 Kč

2+1 S. K. Neumanna
plocha 64 m²

prodejní cena 955.000 Kč

2+1 Májová
plocha 55 m²

prodejní cena 700.000 Kč
 

plocha 59 m²
prodejní cena 995.000 Kč

INZERCE
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A máme rozpočet…
Pavlína Lišková, členka Rady města Ostrov

A máme schválený městský rozpočet. Město 
Ostrov bude hospodařit s vyrovnaným rozpo-
čtem a může tak realizovat plánované pro-
jekty a akce. Žádné město, tedy ani Ostrov, ne-
chce vstupovat do nového roku s rozpočto-
vým provizoriem, jelikož provizorium finančně 
pokrývá jen nutné výdaje. Stalo se tradicí, že 
opoziční zastupitelé již sedmým rokem rozpo-
čet města, nejzákladnější podklad pro řízení, 
činnost a  rozvoj města, nepodporují. Není 
pravdou, jak píše zastupitel klubu ODS, Ing. 
Jan Bureš (OM 1/2017), že „koalice“ nepodpo-
řila navrhované změny v rozpočtu. Na ty, které 
jsme akceptovali, při psaní svého článku zapo-
mněl. Zastupitelé za ODS např. navrhovali za-
řazení projektu přestavby bývalé ubytovny 
v Krušnohorské ulici na byty pro seniory či pří-
spěvek na pořízení rolby pro společnost První 
Krušnohorská. Na těchto návrzích panuje vzá-
jemná shoda, město Ostrov má již vypracován 

projekt a  podanou žádost o  dotaci na vý-
stavbu tzv. komunitního domu pro seniory, 
kde by mělo vzniknout cca 18 samostatných 
bytů pro seniory. Do rozpočtu na rok 2017 byl 
zařazen i  příspěvek na pořízení rolby pro 
obecně prospěšnou společnost První Krušno-
horská, v níž je naše město partnerem. V době 
růstu minimální mzdy jsme pochopitelně po-
važovali za nepřijatelný návrh snížení finanč-
ních prostředků na platy zaměstnanců Měst-
ského úřadu nebo pedagogů Základní umě-
lecké školy, kteří s úspěchem rozjeli projekt na 
vzdělávání seniorů, kterým tak obohacují je-
jich životy. A  snížení financí na propagaci 
města? Již za vlády ODS a starostování pana 
Bureše byla nastartována rekonstrukce histo-
rického Ostrova, od které si určitě všichni sli-
bovali i nárůst turistického ruchu. Navíc zastu-
pitel ostrovské ODS v pozici krajského zastupi-
tele byl iniciátorem zvýšení propagace kraje 
vznikem destinační agentury. V  současné 
době další zastupitel ostrovské ODS a zároveň 

radní kraje spolupracuje se sub-
jektem, který chce řídit veřejné 
finance jako firmu, a proto by 
toto měl podporovat, jelikož 
bez propagace o firmě nikdo 
neví. To co jsme ve městě spo-
lečně zrekonstruovali, bychom 
měli propagovat. Nelze se za-
vděčit lidem všem, a proto dis-
kuse nad rozpočtem bude vždy 
živá, ale věřím, že i zastupitelé, 
kteří rozpočet nepodpořili jako 

Poděkování za ostrovské 
gymnastky

Nikol Křížová

V prosinci proběhla v Domě kultury vánoční 
besídka gymnastek z Ostrova především pro 
rodiče a prarodiče. Besídka probíhá každý 
rok v tomto čase v místě jejich běžného tré-
ninku v tělocvičně 1. ZŠ. Letos tomu však 
bylo jinak. Děvčata nám chtěla se svými 
gymnastickými prvky předvést i  pódiové 
skladby, které od konce letních prázdnin na-
cvičovaly na podzimní Filmový festival Oty 
Hofmana. Známé pohádkové písně v  po-
dání menších či větších děvčat, byly pro 
všechny přítomné krásným pohlazením na 
duši a myslím, že nejedno oko na konci písně 

„Den je slunečný“ nezůstalo suché.
Chtěla bych tímto poděkovat celému 

týmu trenérek ostrovských gymnastek za 
jejich práci, čas, nadšení a trpělivé vedení 
děvčat k tomuto sportu. Také bych chtěla 
poděkovat vedení Domu Kultury za umož-
nění propůjčení prostor k  tomuto účelu, 
díky kterému jsme mohli v předvánočním 
uspěchaném čase alespoň na krátkou chvíli 
zvolnit a užít si to společně s našimi dětmi.

Výstava Nad krajinou slz a radiace
– odtajněné letecké snímky z oblastí nedobrovolné těžby uranové rudy

Iva Florianová, vedoucí kláštera, 
Dům kultury Ostrov

Srdečně vás zveme na jedinečnou výstavu 
Nad krajinou slz a radiace do klášterního kos-
tela Zv. Panny Marie v Ostrově. Výstava vy-
chází z dosud nepublikovaných leteckých 
snímků, které zachycují, jak postupnou pro-
měnu krajiny poznamenané produkcí ura-
nové rudy, tak pracoviště a  tábory nesvo-
bodných pracovních sil (1946–1986). Ura-
nová ruda nabývá na významu po svržení 
atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki 
v srpnu 1945. Sovětský svaz nedisponoval 
touto zbraní a veškeré své úsilí napřel k tomu, 
aby ji co nejrychleji vyrobil. Jeho první ato-
mová bomba vybuchla 29. srpna 1949 u Se-
mipalatinska. K  jejímu sestrojení byla pře-

vážně využita (zneužita) uranová ruda, která 
pocházela z území tehdejšího Českosloven-
ska. Po konci 2. světové války se na Jáchymov-
sku nacházely jediné otevřené provo-
zuschopné uranové doly v mocenské sféře 
Sovětského svazu. Kromě civilních zaměst-
nanců se na těžbě uranové rudy podílely ne-
svobodné pracovní síly v  podobě němec-
kých válečných zajatců (1946–1950), cho-
vanců táborů nucených prací (1949–1951) 
a dále pak odsouzených ve výkonu trestu 
(1949–1986). Tito nedobrovolní pracovníci 
byli soustředěni do třech oblastí Jáchymov-
ska, Hornoslavkovska a  Příbramska. Nej-
starší letecké snímky pocházejí z roku 1936 
a zachycují téměř uranovou těžbou nedo-
tčenou krajinu. Snímky uvedené na této vý-
stavě, tvoří základ pro srovnávání rozrůstání 

měst v oblastech těžby (Ostrov, Horní Slav-
kov a Příbram) zejména během 50. let minu-
lého století. Na nich je již zcela jasně patrný 
vliv těžby uranové rudy na krajinu (budování 
pracovních táborů, budování důlních děl, 
šachet, odvalů, koridorů v neposlední řadě 
i rozšiřování měst). Na snímcích z 60. a 70. let 
20. století je znatelný rozmach těžby na Pří-
bramsku doprovázený rozvojem města i ná-
sledný útlum těžby na Jáchymovsku a Pří-
bramsku. Letecké snímky doprovází dobové 
dokumenty, které ukazují perzekuci a utr-
pení jednotlivých vězňů, a fotografie, zachy-
cující dnešní stav lokalit. Výstavu doprovází 
i osudy vybraných vězňů, které zobrazují je-
jich tragický osud. Výstava bude otevřena do 
4. dubna 2017 dle otevírací doby klášterního 
kostela.

OHLASY A KOMENTÁŘE

celek, v budoucnu svým hlasováním podpoří 
některé projekty, akce, finanční příspěvky or-
ganizacím či jednotlivcům. A u těch, které ne-
podpoří, budou uvádět smysluplné důvody 
bez polopravd.
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Unikátní hokejový 
turnaj ročníku 2008

Karel Procházka, HC Čertíci Ostrov

Jedinečný turnaj s  mezinárodní účastí, 
který se na Karlovarsku ještě nekonal? 
Dvoudenní soutěž malých hokejistů se 
koná 4. a 5. března 2017 a HC Čertíci Ostrov 
Budou u toho. A budou potřebovat vaši 
podporu. Konkurence je veliká, šampio-
nátu se zúčastní například týmy DSC DEG-
GENDORF, HC SLOVAN BRATISLAVA, nej-
větší slovenská hokejová škola HŠ The BEST 
nebo tým HC CRAZY ČESKÉ BUDĚJOVICE, 
jehož majitelem je bývalý kapitán reprezen-
tace ČR a hráč KHL Jiří Novotný. Ten se tur-
naje osobně zúčastní.

Turnaj se koná s podporou města Ost-
rov na ostrovském Zimním stadionu. Za-
hájen bude v sobotu 4. března v 7:30 hodin 
a ukončen v neděli 5. března večer.

Krásné nové fotbalové kabiny
Ing. Pavel Bursík, předseda FK Ostrov

Stadion FK Ostrov se nachází na krásném 
místě s panoramatem Krušných hor. Dovo-
lím si tvrdit, že máme jeden z nejhezčích are-
álů v kraji s nejkvalitnějším travnatým povr-
chem na hlavním hřišti, dostatkem okolních 
travnatých ploch pro trénování a osvětlené 
hřiště s umělým povrchem. To vše bylo naší 
chloubou. Až na objekt šaten.

Šatny, původně dětské jesle, byly v 90. le-
tech přestavěny na fotbalové kabiny. Tehdy 
asi odpovídaly standartu, ale v současné 
době se staly již nevyhovujícími. Ať už šlo 
o dosluhující elektřinu, stav sociálních za-
řízení nebo, a to především – o nedosta-
čující kapacitu a chybějící zázemí pro klub. 
V současné době máme 11 mládežnických 
týmů a dva týmy dospělých a všechny se 
musely vejít do pěti kabin s  jednou kou-
pelnou. Dětské týmy musely využívat 
provizorních šaten (klecí), které původně 

sloužily jako sklady bez možnosti vytápění, 
vody a světla.

Právě z těchto důvodů vyvolalo oznámení 
vedení města Ostrov o rekonstrukci kabin 
v roce 2016 obrovské nadšení. Již od začátku 
jsme byli zapojeni do projektové přípravy 
s projektanty BPO a mohli jsme připomínko-
vat projekt dle našich potřeb. V červnu 2016 
byla zahájena stavba a my jsme se pravidelně 
účastnili kontrolních dnů.

20. prosince 2016 bylo vše hotové a pro-
běhla kolaudace objektu. Za nás musím kon-
statovat, že stavba se povedla, je kvalitně pro-
vedena a spolupráce během stavby se společ-
ností ISSO Sokolov byla bezproblémová.

Rozsáhlá přestavba byla zahájena v polo-
vině loňského dubna a městský rozpočet vy-

šla na 16 366 000 korun včetně DPH. Zrekon-
struované šatny a zázemí FK Ostrov oficiálně 
převzal do užívání 4. ledna 2017.

Šatny jsou nádherné a myslím, že naše 
město vybudovalo pro naše malé i velké 
fotbalisty krásné a moderní zázemí, které 
přinese všem ostrovským fotbalistům ra-
dost a chuť do trénování. Máme k dispo-
zici 11 kabin pro naše družstva a dvě kabiny 
pro hostující týmy. Ke kabinám je vybudo-
vána i dostatečná kapacita koupelen. K dis-
pozici máme velkou nářaďovnu a velkou 
místnost pro školení trenérů či pořádání 
tematických seminářů. Správce objektu 
má dostatečné zázemí pro údržbu areálu 
a praní dresů.

Moderní kabiny spolu s  fotbalovým 
stadionem patří nyní k nejlepším areálům 
nejen v kraji, ale i v celé České republice. 
Umožní nám zvýšit kvalitu přípravy a při-
spěje i ke zvýšení úrovně pořádaných akcí 
jako je již tradiční Den plný fotbalu, pří-
padně organizace turnaje s mezinárodní 
účastí ve spolupráci s FA ČR.

Děkujeme městu Ostrov a na oplátku 
uděláme všechno pro to, aby tento mo-
derní areál vydržel co nejdéle v tomto krás-
ném stavu.
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Silvestrovský běh v Ostrově již pošesté
Petr Pavelka, trenér TJ MDDM

31. prosince 2016 připravili členové oddílu 
atletiky TJ MDDM Ostrov již 6. ročník Silve-
strovského běhu, tato akce se tak stala pev-
nou součástí kalendáře běhů mimo dráhu. 
Počasí nám přálo, a tak závod proběhl za 
slunečného mrazivého dne s překrásně ojí-
něnými stromy a keři. Úderem 11. hodiny se 
vydalo na trať dlouhou 3 300 m v prostředí 
Boreckých rybníků téměř 100 běžců a běž-
kyň nejrůznějšího věku z nejbližšího i  šir-
šího okolí. Nejrychlejší závodníci se vrátili 
zpět do cíle za 10,5 minuty – celkovým vítě-
zem se stal Pavel Procházka reprezentující 
AK Sokolov, mezi ženami zvítězila Romana 
Lubinová ze Slovanu K. Vary. Neztratili se 
ani naši závodníci – Jan Karchňák v  po-
měrně ostré konkurenci obsadil 6. místo 
a Michal Bureš se umístil na 10. místě, mezi 
ženami doběhla na 9. místě Lenka Burešová 

(nar. v roce 2005!). Celému průběhu závodu 
prospělo přemístění startu a  cíle do pro-
storu fotbalového hřiště “Za pekárnou” 
s mírnou změnou trasy. Pro všechny aktivní 
atlety představoval závod příjemné zpest-
ření náročného zimního tréninku a  mož-
nost porovnání výkonnosti v přípravě na 
nadcházející sezónu 2017. Za spolupráci 
musíme poděkovat správci fotbalového 
hřiště, panu Radovi, pracovníkům MDDM 
Ostrov a také vedení 3. ZŠ Májová, kde jsme 
opět našli potřebné technické zázemí 
(šatny, závodní kancelář). Již nyní pracu-
jeme na přípravě tradičních závodů v roce 
2017  – dalšího ročníku Ostrovské míle, 
Běhu 17. listopadu a Silvestrovského běhu, 
současně se těšíme, že se dočkáme mož-
nosti přípravy v  lepších podmínkách na 
nové atletické dráze a založíme i tradici drá-
hových závodů.

„Dneska jsem se 
nepřežral…

Miloslav Liška

… Aby mě plný teřich nestáhl ke dnu.“ Tato 
a další hlášky jsou součástí zimoplavecké 
pozitivní zpovědi. Během zimoplaveckého 
ponoru na ní 7. ledna nedošlo. Nedošlo ani 
na skupinu Drc i jiný doprovodný program, 
který byl pro diváky a zimoplavce plánován. 
Kdo za to může? Počasí a věřím, že mu to 
nemá nikdo za zlé. Poprvé za sedmiletou 
historii bylo krutě mrazivé, sněžně krásné – 
zimoplavecky ideální (Díra v ledu pro kou-
pání byla již druhý den zamrzlá tak, že se 
tam dalo chodit!). Je skvělé, že se každý rok 
najdou v Ostrově nové zimoplavecké tváře, 
jež se především kvůli sobě odhodlají 
a zkusí co jejich tělo a mysl vydrží. Proto i le-
tos každá z nich obdrží „Zimoplavecký dů-
kaz“ na společném setkání. Určitě by si při 
této příležitosti zasloužili i  potlesk těch, 
kteří stáli na břehu a dobře se bavili. Tento-
krát k  tomu bude opravdu hrát skupina 
Drc. Určitě nebude litovat ten, kdo přijde 
v sobotu 25. února 2017 v 18 hodin do 
pivnice Kolečko. V zimě plav!

Královna českých krasobruslařek je z Ostrova
MUDr. Michaela Hanzlíková, předsedkyně 

SKK Karlovy Vary

Jak se zúčastnit v ženském krasobruslení ev-
ropského, či světového šampionátu? Je 
pouze jediná šance, a to být v České repub-
lice tou úplně nejlepší. V prosinci probíhá 
společný seniorský mezinárodní šampionát 
České republiky, Slovenska, Maďarska a Pol-
ska, ze kterého se kromě mistrovského ti-
tulu odváží i nominace na již zmíněné šam-
pionáty. Možnost zúčastnit se šampionátu 
je podmíněna výkonnostními kritérii, které 
z České republiky splnilo pět krasobruslařek 
a  mezi nimi i  ostrovská krasobruslařka 
a  česká reprezentantka Michaela Lucie 
Hanzlíková. Míša závod mezi českými kra-
sobruslařkami ovládla a vedla již po krát-
kém programu. Volnou jízdou potvrdila své 
vítězství a s celkovým sedmibodovým nás-
kokem na dosavadní královnu Elišku Březi-
novou si vybruslila titul Mistryně ČR a no-

minaci na Mistrovství Evropy, které se koná 
25. – 29. ledna 2017 v Ostravě. Do České 
republiky se šampionát vrací po osmnácti 
letech, a tak bude mít sedmnáctiletá Mi-

chaela (věkem ještě juniorka) při své premi-
éře podporu domácího publika.

Míša má za sebou velice slibnou sezónu, 
kdy se zúčastnila dvou juniorských grand 
prix (což je možné účastnické maximum) 
a vždy se umístila v top desítce. Na ISU ju-
nior grand prix v Ostravě byla devátá a na 
ISU junior grand prix ve slovinské Ljubljani 
sedmá. Z mezinárodních závodů přivezla 
několik medailí, jak z  juniorských, tak ze 
seniorských kategorií. Teď má před sebou 
ještě několik zahraničních závodů, ale 
hlavně třešničku na dortu – účast na Mist-
rovství Evropy. Moc Míše gratulujeme, pře-
jeme hodně zdraví, dalších úspěchů na ledě 
i v životě a držíme palce.



23www.ostrov.cz | www.dk-ostrov.cz

VÝHERNÍ KŘÍŽOVKA

TAJENKA KŘÍŽOVKY
Zdeňka Newiaková, šéfredaktorka

Vážení čtenáři,
tajenka křížovky z  lednového čísla Ostrov-
ského měsíčníku zněla: T klub v  lednu 
znovu ožívá.

Z úspěšných luštitelů byl vylosován Vla-
dimír Vízdal z  Ostrova, který vyhrál dvě 
vstupenky na Ples města a Domu kultury 
2017. Upřímně gratulujeme.

Správné znění tajenky křížovky z  to-
hoto čísla zasílejte nejpozději do čtvrtka 
9.  února  2017 na e-mailovou adresu: 
mesicnik@ostrov.cz (do předmětu uveďte 

„tajenka únor“), případně doneste osobně 
do podatelny Městského úřadu Ostrov 
(přízemí zámku, Jáchymovská 1, Ostrov) 
v zalepené obálce s označením „Ostrovský 
měsíčník – tajenka únor“. Ze správných od-
povědí opět vylosujeme výherce, který získá 
vstupenky na zajímavou kulturní akci a bude 
písemně informován a následně uveřejněn 
v březnovém Ostrovském měsíčníku.

Tajenku vytvořila grafická společnost 
Alfa soft s. r. o.

Požadujeme SPŠ nebo vyuèení v oboru nástrojaø, popø. v pøíbuzných oborech
Základní znalosti v oboru elektro (§50 výhodou)
Základy práce na PC, øidièský prùkaz sk. B.

Ostrov
Dukelských hrdinù

1357
www.sicistrojevik.cz

tel: +420 353 821 923

STROJE A TECHNIKA

Vladimír Vik

mob: +420 602 455 247

GALANTERIE

Petra Viková
tel: +420 353 822 480

mob: +420 724 264 776

Nová øada šicích strojù BROTHER
Vyøezávací stroje ScanCut

Hledáme mechanika textilních strojù
pro prodejnu v Ostrovì

NOVINKY

Zájemci se mohou obracet na níže uvedené kontakty
nebo na e-mail: info@sicistrojevik.cz

INZERCE

INZERCE

STĚHOVÁNÍ
ČR + EVROPA

chle
bře
evně

tel./fax:
mobil:

353 220 554
602 444 940

Poctiví lidé tu ještě jsou!
Naděžda Žlutická

Chtěla bych touto cestou poděkovat paní, 
která byla 1. ledna2017 na divadelní pohádce 
v kinosále Domu kultury a seděla v 11. řadě na 
kraji. Byla jsem také na pohádce s vnoučaty 
a zřejmě při odchodu jsem ztratila mobilní te-
lefon – iPhone. Tato poctivá a svědomitá paní 
ho našla a předala do Infocentra, kde jsem si 
ho druhý den vyzvedla a dozvěděla se více in-
formací o nálezkyni. Moc děkuji této paní a též 
pracovnicím Infocentra. Jak špatně a dobře mi 
začal rok 2017.




