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Základní škola a Mateřská 
škola Ostrov, Myslbekova 996, 

příspěvková organizace získala 
jako první v České republice status 

„Bezpečná škola“ na rok 2017
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INFORMACE O VYDÁNÍ

Ostrovský měsíčník vydává město Ostrov se 
sídlem Městský úřad Ostrov, Jáchymovská 1, 
363 01 Ostrov v nákladu 8700 ks měsíčně.

Měsíčník je zdarma dodáván do každé 
domácnosti v Ostrově. Žádáme čtenáře, 
kteří nedostanou měsíčník na svou adresu do 
5. dne v měsíci, aby to neprodleně oznámili 
na: mesicnik@ostrov ‑cz, případně písemně 
v podatelně MěÚ Ostrov v obálce označené 

„Ostrovský měsíčník“. Přitom je třeba vždy uvést 
i adresu svého bydliště.

Uzávěrka pro příspěvky a objednávky 
inzerce do zářijového čísla je 9. srpna. 
Příspěvky doručené po tomto datu budou 
zveřejněny jen ve výjimečných případech.

Příspěvky i objednávky inzerce zasílejte 
na adresu: mesicnik@ostrov.cz, případně 
doneste osobně do podatelny Městského 
úřadu Ostrov v zalepené obálce s označením 

„Ostrovský měsíčník“. Pod text příspěvku 
se vždy podepisujte celým jménem.

Maximální rozsah příspěvků do měsíčníku 
je omezen na 2200 znaků s mezerami, tj. asi 
350 slov nebo 30 řádků. Redakce si vyhrazuje 
v případě potřeby právo krátit a upravovat 
příspěvky. Redakce si vyhrazuje právo měnit 
v případě potřeby titulky (nadpisy) příspěvků.

Názory přispěvatelů se nemusejí shodovat 
se stanoviskem redakce OM.
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VYBERTE OSOBNOST
KARLOVARSKÉHO KRAJE
Kraj nově vyhlašuje anketu Osobnost 
Karlovarského kraje. Návrhy může po‑
dávat veřejnost i právnické osoby se síd‑
lem na území našeho regionu, a  to do 
11.  srpna 2017. Ocenění se bude udělo‑
vat jednotlivcům a nominovat lze také in 
memoriam.

„Udělení titulu Osobnost Karlovar‑
ského kraje bude poctou oceněným za je‑
jich mimořádnou práci pro náš kraj, za to, 
že své aktivity a své dílo úzce svázali s mís‑
tem, kde se narodili a kde mnozí dodnes 
žijí. Rádi bychom ocenili i ty významné 
osobnosti, které už mezi námi nejsou, 
ale reprezentovaly v některé oblasti Kar‑
lovarský kraj a přispěly k jeho dobrému 
jménu,“ vysvětlila hejtmanka Karlovar‑
ského kraje Jana Vildumetzová a dodala, 
že podle počtu nominací se pak kraj roz‑
hodne, kolika lidem titul Osobnost Karlo‑
varského kraje udělí.

Formulář anketního lístku k vyplnění 
najdou zájemci na internetových strán‑
kách kraje, v papírové podobě bude otiš‑
těn v červencových Krajských listech. Do 
formuláře bude třeba kromě nominova‑
ného uvést informace o člověku, který ná‑
vrh zaslal, i důvod, proč vybranou osob‑
nost nominoval.

Odevzdat anketní lístek lze 
trojím způsobem:
1. Vyplnit elektronický formulář na strán‑

kách kraje
2. Zaslat vyplněný naskenovaný formulář 

z  červencového vydání Krajských listů 
e‑mailem na adresu: lydie.straska@kr‑

‑karlovarsky.cz
3. Zaslat poštou vyplněný formulář z čer‑

vencového vydání Krajských listů na 
adresu: Krajský úřad Karlovarského 
kraje, Odbor kancelář hejtmanky a vněj‑
ších vztahů, Ing. Lydie Stráská, Závodní 
353/88, 360 06 Karlovy Vary.

Všechny správně podané nominace zaslané 
v  termínu budou předloženy pracovní sku‑
pině, která sestaví konečný přehled oceněných.

„Slavnostní vyhlášení výsledků ankety 
Osobnost Karlovarského kraje 2016 se 
uskuteční 25.  září od 19 hodin v  Grand‑
hotelu Pupp v Karlových Varech. Rádi by‑
chom tentokrát pozvali samozřejmě nejen 
všechny, kterým budeme předávat ceny, 
ale i ty občany, kteří nominace osobností 
za obzvlášť výjimečné počiny poslali. Věřím, 
že to pro všechny bude důstojný a nezapo‑
menutelný večer,“ uzavřela hejtmanka.

Jana Pavlíková, tisková mluvčí 
Karlovarského kraje

PROHLÁŠENÍ REDAKČNÍ RADY 
OSTROVSKÉHO MĚSÍČNÍKU

Dne 12. 6. 2017 se sešla nová redakční rada Ostrovského měsíčníku. Hned na 
úvod jsme si stanovili několik cílů, kterými bychom chtěli dosáhnout zlepšení 
kvality Ostrovského měsíčníku. Dohodli jsme se a doporučujeme, aby Ostrovský 
měsíčník nebyl ovlivňován jakoukoliv politickou stranou.

Úvodní stránka dozná změn v publikování fotografií a to takto. Na úvodní 
stránce se budou umisťovat fotografie vztahující se k našemu městu a to buď 
osobnost, budova, nebo událost, která bude vévodit danému měsíci. Fotografie by 
měla být adresná a přímo vypovídající hned na úvod, že se jedná o ostrovské perio‑
dikum. Budeme se také snažit o zlepšení distribuce, která poslední dobou měla pár 
problémů. Pro přispěvatele bude novinkou dodržování počtu znaků, a to proto, 
aby byl dán stejný prostor všem přispěvatelům. Vzhledem k tiskovému zákonu 
bude umožněno zastupitelům města publikovat své články, ale ty budou ome‑
zeny počtem znaků. Pokud bude příspěvek delší, bude zveřejněn v plném znění 
na webu Ostrovského měsíčníku. Také bude povinností se pod článek podepsat, 
a pokud dodají fotografie, tak bude nutné uvést autora fotografie a stručný popis 
fotografie (kdo nebo co je na fotografii). Vrátí se znovu rubrika historie. V rubrice 
sport bude nově zařazen souhrnný přehled akcí, aktivit, významných sportovních 
úspěchů atd. K rubrice MP budou uvedeny kontakty. Nechceme do OM moc 
zasahovat, po grafické stránce jde o dobrou práci. Chceme jen zpřesnit a utřídit 
jednotlivé příspěvky. Dát OM větší adresnost k našemu městu.

Vladimír Kříž, 
předseda redakční rady OM
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ZŠ A MŠ MYSLBEKOVA – BEZPEČNÁ ŠKOLA 2017

Pondělí 26. června 2017 se na Základní škole 
a Mateřské škole Ostrov, Myslbekova 996, pří‑
spěvkové organizaci vepíše do školní kroniky 
jako mimořádně významné datum. Tato škola 
obdržela jako první v České republice status 

„Bezpečná škola“ na rok 2017. Z pohledu Mini‑
sterstva vnitra ČR naplnila požadavky normy 
ČSN 73 4400 – Prevence kriminality – řízení 
bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání 
škol a školských zařízení. Ředitel školy Martin 
Fous převzal certifikát v rámci slavnostní akce 
z  rukou Tomáše Koníčka, zástupce vedou‑
cího Oddělení prevence kriminality a vnitřní 
bezpečnosti, Odboru bezpečnostní politiky 
a prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. 
Cesta od vize k získání cenné nálepky nebyla 
podle ředitele školy procházkou růžovým sa‑
dem, psal se rok 2014. Vedení školy v čele s ře‑
ditelem Martinem Fousem muselo přesvědčit 
kolegy – pedagogy i nepedagogické pracov‑
níky, aby se řada zavedených zvyklostí, mo‑
delů chování a jednání změnila. Také rodiče 
museli akceptovat jistá omezení, která však 
byla pro zajištění bezpečnosti jejich ratolestí 
nezbytná. Od té doby do dnešních dnů prošla 
škola procesem, na jehož konci může Asociace 
bezpečná škola směle tvrdit, že se v průběhu 
tří let dospělo k symbióze technických řešení 
a systémových opatření.

„Získat certifikát a status Bezpečná škola 
je význačným oceněním zavedených a pře‑
devším dodržovaných bezpečnostních 
procesů. Neplatí heslo – jednou bezpečný, 
navždy bezpečný. Certifikát má platnost je‑
den rok a po roce se znovu bude hodnotit, 
zda se stav bezpečnosti školy nezměnil,“ řekl 
Libor Sladký, prezident Asociace bezpečná 
škola. Vzhledem k  tomu, že škola začala 
s  realizací bezpečnostních opatření mezi 
prvními, je dnes dávána ostatním za příklad. 
Unikátní systém zabezpečení této školy byl 
představen na několika celostátních konfe‑
rencích s tematikou bezpečnosti ve školách; 
školu navštívily delegace z několika měst, 
kde teprve plánovali systémové zabezpe‑
čení svých organizací. Pondělní slavnostní 
program zahrnoval nejen samotné předání 
certifikátu Bezpečná škola, ale i akci na škol‑
ním hřišti, kde se uskutečnil školní projek‑
tový den, věnovaný problematice osobního 
bezpečí, mimořádným událostem, první 
pomoci, dopravní výchově, užívání návy‑
kových látek či zdravému životnímu stylu 
apod. Za vedení města Ostrov se této vý‑
znamné události zúčastnili starosta města 
Josef Železný a  2. místo starostka Ilona 
Leupold.

mmo

Praha i Ostrov si připomněly památku 
popravených českých pánů
21. června se v chrámu sv. Mikuláše na Sta‑
roměstském náměstí v Praze konalo tra‑
diční pietní shromáždění k uctění památky 
27 vůdců stavovského povstání (3  páni, 
7 rytířů a 17 měšťanů) popravených v roce 
1621 na Staroměstském náměstí v Praze. 
Akce pod záštitou primátorky hlavního 
města Prahy, starosty městské části Praha 
1 a také starosty města Ostrov se zúčast‑
nili potomci popravených šlechticů a měš‑

ťanů, včetně hostů z politického, nábožen‑
ského a kulturního života. Mezi neobvykle 
krutě popravenými pány byl i Jáchym On‑
dřej Schlik, narozený na zámku v Ostrově 
9. září 1569. K jeho osobnosti promluvila 
Miluše Kobesová, zdravici v  zastoupení 
starosty města Ostrov Josefa Železného 
pronesl ředitel DK Ostrov Jan Filip.

tmo

Foto: Archiv MěÚ Ostrov

Páter Marek Bonaventura Hric zapaluje svíčku spolu 
s členem ČSOL Václavem Šrámkem.
Foto: Archiv MěÚ Ostrov

SVÍČKY ZA PADLÉ
Ostrov se připojil k  akci Československé 
obce legionářské

V  rámci letošního 100. výročí bitvy 
u  Zborova připomněla Československá 
obec legionářská významné tragické střet‑
nutí 1. světové války, kdy proti sobě 2. čer‑
vence  1917 stanuli českoslovenští vojáci, 
jedni jako legionáři nově se formující Čes‑
koslovenské střelecké brigády a druzí v uni‑
formách rakousko‑uherských pluků.

ČSOL připomněla všechny naše vojáky, 
kteří padli buď přímo na zborovských plá‑
ních, nebo na následky tam utrpěného 
zranění, a vyzvala města i veřejnost k za‑
pálení svíčky za konkrétní oběť v jednot‑
livých městech. Za každou z nich byla ve 
stejném čase zapálena svíčka v rodné či 
domovské obci.
K pietní akci se připojil i Ostrov.

„Smyslem je připomenout osudy mužů, 
kteří v boji položili své životy, byli raněni či 
se stali navždy nezvěstnými. Jedním z těch, 
kteří u Zborova padli, byl i Theodor Káš, 
příslušník 35. rakouského pluku, narozený 
roku 1893 v Ostrově. Nejen jeho památka 
byla 2.  července uctěna zapálením svíce 
v kapli sv. Floriána,“ uvedl starosta města 
Josef Železný.

tmo
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JSTE ABSOLVENT, 
ANEBO UVAŽUJETE O ZMĚNĚ? 

Do OSTROVA a NEJDKU 
hledáme nové posily:
  ADMINISTRATIVA

  OBCHOD A NÁKUP

  VÝVOJ A KVALITA

  VÝROBA, LOGISTIKA 
A INDUSTRIALIZACE

Co nabízíme?
  dětské hlídací centrum  
již od brzkých ranních hodin

  profesní a kariérní rozvoje  
a podpora vzdělávání 

  zajímavé výdělky a benefity

  dotované stravování 24/7

  5 týdnů dovolené

zamestnani@witte-automotive.cz www.witte-automotive.cz tel. 735 763 222

inzerce

ZPRÁVA O MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVĚ
Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás informoval o aktu‑
ální situaci týkající se provozování městské 
hromadné dopravy (dále jen „MHD“) v Os‑
trově. MHD je v našem městě provozována 
přibližně od roku 1997 a vždy byla zajišťována 
autobusovými dopravci, kteří měli s městem 
uzavřenou příslušnou smlouvu. Do polo‑
viny roku 2016 byla takovým smluvním do‑
pravcem společnost Ligneta regionalbus 
s.r.o., která MHD v Ostrově zajišťovala pro‑
střednictvím jednoho autobusu. Dopravní 
výkony řečí čísel byly přibližně následující – 
počet přepravených osob za měsíc: 7500, 
počet ujetých kilometrů za měsíc: 5500 km, 
měsíční tržby z prodeje jízdenek: 38 000 Kč, 
prokazatelná ztráta hrazená měsíčně do‑
pravci: 97 000 Kč. Do poloviny roku 2016 byla 
hrazena dopravci prokazatelná ztráta ve výši 
cca 1 200 000 Kč ročně, za rok se přepravilo 
cca 90 000 cestujících, najelo se cca 66 000 
km a tržby z prodeje jízdenek ročně činily 
cca 460 000 Kč.

V lednu 2016 Zastupitelstvo města Ost‑
rov odsouhlasilo založení společné obchodní 
korporace Dopravní podnik Ostrov, s.r.o. 
(dále jen „DPO“), kdy by město mělo 50% ob‑
chodní podíl a druhý, stejně velký podíl, by 
připadl společnosti AD Lignetaregionalbus 
s.r.o. V dohodě o společném záměru, která 
byla mezi městem a společností AD Ligne‑
taregionalbus s.r.o. rovněž uzavřena, bylo 
ujednáno, že společnost DPO nebude vlast‑
nit žádné autobusy ani jiný majetek, vyjma 
majetku potřebného pro obstarání běžných 
administrativních záležitostí. Společenská 
smlouva DPO počítala s tím, že DPO bude 
mít dva jednatele, kteří musí oba jednat a po‑

depisovat společně. Prvními jednateli byli 
René Roubík (za LIGNETU) a Milan Matějka 
(za město Ostrov). Současně společenská 
smlouva počítala s pětičlennou dozorčí ra‑
dou, kdy čtyři místa byla vyhrazena pro zá‑
stupce města.

DPO byl skutečně založen a  v  červnu 
loňského roku byly Zastupitelstvem města 
Ostrov odsouhlaseny dvě smlouvy se spo‑
lečností DPO. První smlouva upravovala jed‑
noletý kontrakt na období od 27. 6. 2016 do 
30. 6. 2017 a druhá byla smlouvou o smlouvě 
budoucí na období od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2026. 
Obě smlouvy počítaly s tím, že DPO bude pro 
město zajišťovat MHD v průměrném ročním 
rozsahu 138 000 km (s tolerancí +/‑ 20 %), tj. 
dopravní obslužnost na území města, a sou‑
časně i tzv. příměstskou dopravu v průměr‑
ném ročním rozsahu 200 000 km (s tolerancí 
+/‑ 20 %). Příměstská doprava se měla týkat 
linek do Hroznětína, Kadaně, Klášterce nad 
Ohří, Chodova či Sokolova.

DPO za dobu svého působení provedl do‑
pravní výkony, které řečí čísel byly přibližně 
následující – počet přepravených osob za 
měsíc: 11 000, počet ujetých kilometrů za 
měsíc: 11 000 km, měsíční tržby z prodeje 
jízdenek: 52 000 Kč, prokazatelná ztráta hra‑
zená měsíčně DPO: 348 000 Kč. Tomu odpo‑
vídají tyto roční výkony a platby, úhrada pro‑
kazatelné ztráty činila cca 4 200 000 Kč za rok, 
za rok se přepravilo cca 132 500 cestujících, 
najelo se cca 132 000 km a tržby z prodeje jíz‑
denek ročně činily cca 624 000 Kč. Zpočátku 
bylo MHD zajišťováno třemi autobusy, poz‑
ději dvěma autobusy.

Finanční a  dopravní ukazatele uvádím 
takto podrobně schválně, abyste si jako ob‑

čané města sami dokázali udělat úsudek 
o tom, zda zvolený režim zajišťování MHD 
prostřednictvím DPO byl pro naše město vý‑
hodný, či nikoliv.

Protože nové vedení našeho města se 
snaží zkorigovat neustále se zvyšující výdaje 
(pokud se jedná o MHD, pak nárůst těchto 
výdajů byl více jak trojnásobný), bylo zahá‑
jeno jednání jak s DPO, tak především s dru‑
hým společníkem – AD Lignetaregionalbus 
s.r.o. o dalším provozování MHD v Ostrově. 
Toto jednání mělo směřovat ke zrušení 
smlouvy o  smlouvě budoucí, na základě 
které mělo být MHD provozováno DPO do 
roku 2026, a k prodloužení stávajícího roč‑
ního kontraktu o půl roku, tj. do 31. 12. 2017.

Zastupitelstvo města Ostrov dne 
28. 6. 2017 schválilo uzavření dohody o zru‑
šení smlouvy o smlouvě budoucí s DPO (kon‑
trakt do roku 2026) a současně schválilo uza‑
vření dodatku ke smlouvě s DPO, na základě 
kterého by DPO zajišťovalo MHD v Ostrově 
do konce letošního roku. Dne 29.  6.  2017 
byly tyto listiny, řádně za město Ostrov po‑
depsané starostou města, doručeny společ‑
nosti DPO.

Dne 30. 6. 2017 jsem se od Milana Ma‑
tějky, jednatele DPO, dozvěděl, že DPO od 
1. 7. 2017 pro Ostrov MHD zajišťovat nebude. 
Tuto informaci jsem obdržel telefonicky a na 
můj výslovný dotaz. Jako důvod bylo panem 
Matějkou uvedeno, že řidiče měla společnost 
DPO nasmlouvané pouze na dobu určitou, tj. 
do 30. 6. 2017. Na mou otázku, proč o takto 
významné skutečnosti nebylo vedení města 
ze strany DPO informováno v dostatečném 
časovém předstihu, jsem žádnou odpověď 
nedostal.
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DÁRCI KRVE ZACHRAŇUJÍ ŽIVOTY
Jiří Psohlavec a  Martin Šafář se 13.  čer‑
vna 2017 stali nositeli vyznamenání Zlatý 
kříž III. stupně, který je udělován za 80 
a více bezplatných odběrů krve. Oba jsou 
již držiteli ocenění za 10, 20 a 40 bezplat‑
ných odběrů krve a shodně vypovídají, že 
jejich jediným motivem k  bezplatnému 
dárcovství krve je pomoc potřebným.

Kdy a proč vás napadlo darovat krev? 
Měli jste napoprvé strach?

JP: Poprvé jsem daroval krev na vojně asi 
ve 20 letech. Odběru jsem se nebál, neboť 
moje maminka byla také dárcem krve a jako 
dítě jsem s ní byl na transfúzce.

MŠ: Poprvé jsem daroval krev v  lednu 
1999 v Jindřichově Hradci. V té době jsem 
tam studoval a k darování mě vedl jakýsi 
vnitřní pocit udělat něco dobrého pro druhé. 
Možná jsem se i trochu bál, nebo to byla spíš 
obava z neznámého. Ale popravdě, není se 
čeho bát.

Můžete čtenářům popsat samotný 
proces darování krve?

JP: Dříve bylo složitější vyšetření. Dnes 
po vypsání dotazníku změří teplotu a tlak, 

pohovor s lékařkou a jde se k odběru (me‑
zitím se čeká, až přijdete na řadu a můžete 
se nasnídat). Po odběru je svačinka, káva 
a jde se domů.

MŠ: V posledních letech na žádost trans‑
fuzní stanice daruji jen plazmu, tak popíšu jen 
tento typ odběru. Po vyplnění kontrolního 
dotazníku a ověření zdravotní způsobilosti 
má dárce možnost se občerstvit čajem a pe‑
čivem, aby nedaroval nalačno. Samotný odběr 
je u plazmy rozdělen na cca osm cyklů, kdy se 
krev odebírá po menších dávkách, dále se fil‑
truje a poté se nepotřebné složky krve v rámci 
každého cyklu vracejí dárci zpět. Délka kaž‑
dého odběru se trochu liší, ale v průměru 
odhaduji na 40 minut. Po celou dobu je pří‑
tomný zdravotnický personál a vše probíhá 
v příjemné a přátelské atmosféře.

Na otázku, zda osmdesát odběrů krve 
zanechalo nějaké vedlejší účinky na jejich 
zdraví, oba pánové odpověděli, že na sobě 
žádné negativní dopady nepozorují. „Spíš 
naopak, mám z toho velice dobrý pocit,“ do‑
dal Martin Šafář.

ed/tmo

Naštěstí se podařilo vedení města a od‑
povědným zaměstnancům městského 
úřadu tuto nepříjemnou situaci vyřešit. 
MHD nebylo zajištěno pouze o víkendu, tj. 1. 
a 2. 7. 2017. Občané města byli o této skuteč‑
nosti informováni na webových stránkách 
města a formou letáků vylepených naší měst‑
skou policií na autobusových zastávkách. Te‑
lefonicky jsem o tom vyrozuměl odpovědné 
manažery největších zaměstnavatelů (Ne‑
mos, Witte a Vězeňská služba).

Od 3. 7. 2017 je MHD zajišťováno společ‑
ností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. (dále 
jen „DPKV“). Autobusy jezdí v časech podle 
posledních platných jízdních řádů DPO.

Se společností DPKV jsem již dříve jako 1. 
místostarosta a s vědomím ostatních členů 
rady města jednal o možnosti spolupráce při 
provozování MHD v Ostrově od 1. 1. 2018.

Společnost DPKV jsme se rozhodli oslovit 
z několika důvodů.
a. Společnost DPKV je akciová společnost, 

kdy jediným akcionářem je město Karlovy 
Vary. Tato společnost zajišťuje MHD v Kar‑
lových Varech, ale podílí se i na zajišťování 
regionální dopravní obslužnosti pro Karlo‑
varský kraj. Je to renomovaná společnost 
s transparentním řízením a hospodařením.

b. DPKV má garáže doslova „za kopcem“, to 
znamená, že tankování pohonných hmot 
(především CNG) a servis bude probíhat 
v těsné blízkosti Ostrova bez nutnosti del‑
ších manipulačních jízd.

c. Přibližně 1000 občanů z  Ostrova a  blíz‑
kého okolí je držitelem Karlovarské karty, 
která slouží jako elektronická jízdenka pro 
cestující využívající spoje provozované 
DPKV. Tyto karty by bylo možné využít 
i pro MHD v Ostrově.

d. DPKV provozuje linku Karlovy Vary – Já‑
chymov, která je schopná velkou mě‑
rou obsloužit jak velkou část města, tak 
i naše obě průmyslové zóny. Od 1. 7. 2017 
všechny spoje DPKV staví na zastávce 
u Witte. DPKV přišlo s nabídkou, že tarif 
platný pro MHD v Ostrově by platil i na 
této lince (v rámci Ostrova), a to bez nut‑
nosti jakékoliv zvláštní dotace.

Skutečnost, že DPO přestal „v podstatě ze 
dne na den“ MHD v  Ostrově provozovat, 
uspíšila jednání s DPKV a z mojí strany patří 
velký dík řediteli DPKV Lukáši Siřínkovi a jeho 
manažerskému týmu za to, že v podstatě 
přes víkend dokázali zajistit provoz MHD 
v Ostrově tak, že si toho cestující prakticky 
ani nemuseli všimnout (s výjimkou jinak zna‑
čených autobusů).

Kontrakt s DPKV bude uzavřen do konce 
letošního roku. Od září vedení města počítá 
s určitou úpravou jízdních řádů a redukcí 
spojů s ohledem na ekonomické možnosti 
města a skutečné potřeby našich obyvatel 
(a významných zaměstnavatelů působících 
v našem městě a jeho bezprostředním okolí).

Od ledna 2018 by měla být MHD v Os‑
trově provozována na základě nové dlou‑

hodobé smlouvy a tak, aby se maximálně 
efektivně využily spoje provozované DPKV 
v rámci linky Karlovy Vary – Jáchymov.

Redukce celkových spojů v rámci MHD je 
nutností, protože naše město nemá takové 
finanční zdroje, které by dokázaly pokrýt 
provozování MHD v rozsahu převyšujícím 
oprávněné potřeby našich občanů. Pokud se 
jedná o naše seniory, vhodnou alternativou 
může být zavedení systému Senior Expres po 
vzoru města Sokolov, tedy systému individu‑
ální přepravy cílové skupiny osob.

O všech změnách v jízdních řádech, o ote‑
vírací době přepravních kanceláří, bude 
město své občany informovat v  dostateč‑
ném časovém předstihu prostřednictvím 
Ostrovského měsíčníku, kabelové televize 
a webových stránek města.

Petr Šindelář, 1. místostarosta města

PRÁZDNINOVÉ 
VÝSTAVY V SÍDLE 
MĚSTA OSTROV
Dvorana zámku Ostrov je výstavním pro‑
storem, se stálými i proměnnými výstavami. 
Až do konce srpna jsou zde k vidění napří‑
klad snímky staveb, které uspěly v soutěži 
Stavby Karlovarského kraje 2017. Expozice 
zahrnuje výsledky rekonstrukcí historic‑
kých i moderních objektů celého regionu. 
Dvorana je volně přístupná vždy v návštěv‑
ních hodinách Městského úřadu Ostrov.

V prvním poschodí zámku, na chodbě 
před sekretariátem starosty, si nenechte 
ujít menší, ale krásnou expozici proslave‑
ného ostrovského porcelánu. Ve skleně‑
ných vitrínách můžete obdivovat úžasné 
nápady a provedení porcelánu ke slavnost‑
nímu použití.

RUŠENÍ NOČNÍHO 
KLIDU
Upozorňujeme provozovatele podniků 
s otevírací dobou do pozdních nočních ho‑
din, stejně jako návštěvníky těchto podniků, 
kteří se v noci hlučně projevují na ulicích, že 
od r. 2016 je v platnosti zákon č. 251/2016 
Sb. o některých přestupcích, který stano‑
vuje sankce za rušení nočního klidu. Dobou 
nočního klidu se dle zákona rozumí doba 
22:00‑06:00. Občané mohou v případě ru‑
šení kontaktovat Policii České republiky 
nebo Městskou policii Ostrov. Pouze tyto 
orgány jsou kompetentní zasáhnout.

tmo
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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN
Jako každý měsíc bychom vás i teď chtěly in‑
formovat o dalších krocích při realizaci pro‑
jektu s  názvem „Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání v území ORP Ostrov“ (reg. č. CZ.02. 
3. 68/0.0/0.0/15_005/0000018), jenž je realizo‑
ván od 1. 6. 2017. Projekt je financován z Ope‑
račního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání 
pod záštitou Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy.

Nyní probíhá práce na celkovém doku‑
mentu Místní akční plán (dále MAP), který 
mimo jiné bude obsahovat Strategický rámec 
(seznam infrastrukturních záměrů), analy‑
tickou část a Roční akční plán pro školní rok 
2017/2018. Tento souhrnný dokument odráží 
stav vzdělávání v území ORP Ostrov a také při‑
náší přehled aktivit, o které je v území zájem 
a mohly by se v následujících školních letech 
realizovat. Po zapracování veškerých výstupů 
z pracovních skupin a kulatých stolů bude 
tento dokument rozeslán zainteresovaným 
školám a aktérům k připomínkování a přihlá‑
šení se do aktivit. Dne 29. 8. 2017 plánujeme 
uspořádat V. kulatý stůl všech aktérů vzdělá‑
vání, na kterém budete moct vyjádřit své při‑
pomínky k MAP. Pozvánka s programem bude 
zaslána ředitelům s předstihem. Poté bude do‑
kument zaslán ke schválení zřizovatelům v za‑
stupitelstvech a 30. 11. 2017 končí samotná 
realizace projektu.

Pokud máte zájem se do projektu ještě 
zapojit, prosím, kontaktujte projektovou ma‑
nažerku Zuzanu Žitnou (774 724 456, zitna@
mas‑krusnehory.cz) nebo koordinátora part‑
nerství a zapojení veřejnosti Evu Urbanovou 
(730 145 684, urbanova@mas‑krusnehory.cz). 
Více informací včetně pozvánek, zápisů a fo‑
tek najdete na našich stránkách www.mas‑

‑krusnehory.cz/map. Můžete také navštívit 
školský portál pro území ORP Ostrov na www.
huradolavic.cz a podílet se tak na rozvoji vzdě‑
lávání v území ORP Ostrov.

Zuzana Žitná, Eva Urbanová, 
MAS Krušné hory, o.p.s.

WUNSIEDEL V ČERVNU JIŽ TRADIČNĚ 
PŘIVÍTAL ZÁSTUPCE PARTNERSKÝCH MĚST
Poslední červnový víkend patřil ve Wun‑
siedelu opět setkání zástupců partner‑
ských měst. To se v  tomto roce neslo 
v duchu oslav 35. výročí partnerství s fran‑
couzským městem Mende, které zde bylo 
zastoupeno početnou delegací, již vedl 
starosta Laurent Suau. Také delegace 
ostatních partnerských měst Schwarzen‑
berg, Volterra a Ostrov si nenechaly tuto 
událost ujít. Město Ostrov zde reprezen‑
tovali starosta Josef Železný a 2. místosta‑
rostka Ilona Leupold. V  pátek 21.  6. se 
hosté zúčastnili slavnostního otevření di‑

vadelního festivalu Luisenburg‑Festspiele, 
kde na nejstarším přírodním jevišti v Ně‑
mecku zhlédli komedii „Die Pfingstorgel“ 
od Aloise Johannese Lippla.

O  víkendu ožily ulice města tradiční 
slavností kašen „Brunnenfest“. V  neděli 
v rámci slavnostního shromáždění na rad‑
nici, které uvedl starosta města Karl‑Willi 
Beck, přednesli zástupci jednotlivých měst 
své projevy. Vyzdvihli v  nich důležitost 
partnerství mezi městy a s tím související 
vzájemnou spolupráci ve společné Ev‑
ropě. Závěrem tohoto setkání byl v parku 

u bývalého nádraží odha‑
len pamětní kámen k loň‑
skému 10. výročí partner‑
ství s  městem Volterra 
a  následovala společná 
večeře všech delegací, kte‑
rou uvedl svým projevem 
předseda Německo‑fran‑
couzské společnosti ve 
Wunsiedelu Richard Bei‑
lein. V srpnu oslavy výročí 
pokračují návštěvou ně‑
mecké delegace v Mende.

Zuzana Železná, 
propagace a přeshraniční 

kontakty, MěÚ Ostrov

ZMĚNY V CENÁCH ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ 
OD ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018
Ke dni 30. června 2017 skončila platnost Smlouvy o poskytování školního stravování ve 
městě Ostrov se společností Scolarest – zařízení školního stravování, spol. s r. o. Proto byl 
mezi 8. a 24. březnem 2017 zveřejněn záměr pronájmu nebytových prostor v základních 
školách, ve kterých se v současné době nacházejí výdejny, jídelny a vývařovna.

Do výběrového řízení se přihlásili dva uchazeči. Výběrová komise dne 7. dubna vybrala 
jako poskytovatele školního stravování společnost Scolarest – zařízení školního stravování, 
spol. s r. o., se sídlem Jankovcova 1603/47, Praha 7, PSČ 170 00, IČO 25607341.

Školní stravování bude poskytováno zaměstnancům škol a žákům v základních školách 
v Ostrově (Masarykova 1289, Májová 997, Myslbekova 996), příspěvkových organizacích, 
od 1. září 2017 za tyto ceny:

Kategorie Položka Cena
Žáci 3‑6 let Menu 23 Kč

Žáci 7‑10 let Menu 25 Kč

Žáci 11‑14 let Menu 27 Kč

Žáci 15 a více let Menu 29 Kč

Zaměstnanci školy

Polévka 7,50 Kč

Hlavní jídlo 49 Kč

Zeleninový salát – 100 g 12 Kč

Ovocný salát – 100 g 12 Kč

tmo

Zleva: Josef Železný, Ilona Leupold, Karl-Willi Beck (Wunsiedel), Laurent 
Suau (Mende), Lilly Vicedom (Schwarzenberg), Herve Adelin (Mende) 
a Regine Bourgarde (Mende) | Foto: Archiv města Ostrov

INZERCE

KOUPÍM
GARÁŽ

Volejte na 
730 626 237
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ZÁZNAMY MĚSTSKÉ POLICIE
2. června přijala hlídka MP Ostrov ozná‑
mení od postarší ženy, že byla na poli‑
klinice u  lékaře, a když se vrátila, našla 
v obývacím pokoji ležet na zemi svého 
muže. Jelikož jej ona sama nemůže zved‑
nout, prosila hlídku, aby tak učinila za 
ni. Strážníci tedy přijeli na místo a pána 
zvedli ze země. Poté si vzal starší muž 
chodítko a hlídku s vděkem vyprovodil. 
Během pádu muž neutrpěl žádné zranění 
a lékařskou pomoc nepotřeboval.
4.  června 2:20 přijali strážníci telefo‑
nické oznámení, že v  ulici Brigádnická 
dochází k  rušení nočního klidu. Po pří‑
jezdu hlídky se na místě nacházely tři 
osoby, které se hádaly. Osoby byly hlíd‑
kou upozorněny, že tímto chováním ruší 
noční klid. Zanedlouho z blízké restau‑
race vyšlo cca osm osob a nato je první 
skupina začala slovně napadat za účelem 
vyprovokovat konflikt. Hlídka se snažila 
situaci uklidnit a skupiny vyzvala, aby se 
rozešly a místo v klidu opustily. V tom 
se pokusil jeden muž napadnout muže 
z početnější skupiny. Útoku se strážníci 
snažili zabránit oddělením obou účast‑
níků rozepře, avšak po oddělení obou 
mužů první z nich zaútočil na jednoho 
ze strážníků pěstí do obličeje a způsobil 
mu tak zranění. Toto se mu však stalo 
osudným a  proto byl okamžitě hmaty 
a  chvaty sveden na zem a  byla mu při‑
ložena pouta k zamezení dalších útoků 
vůči hlídce a ostatním účastníkům udá‑
losti. Na místo byla přivolána hlídka PČR 
Ostrov, která na místě pomohla sjednat 
pořádek a věc si převzala k dalšímu še‑
tření.
16.  června bylo přijato oznámení od 
muže, že na Boreckých rybnících na‑
šel poraněné labutí mládě. Po příjezdu 
na místo hlídka MP mládě nalezla a po 
konzultaci s paní Šimkovou malou labuť 
převezla do útulku Macík, kde se bude 
zotavovat.
17.  června 15:45 bylo hlídkou MP při‑
jato oznámení od ženy, že ve sportparku 
u nemocnice dochází k fyzickému napa‑
dení návštěvníků parku ze strany zjevně 
podnapilého muže. Po příjezdu hlídky 
na místo již k napadání nedocházelo. Na 
místě hlídka zjistila agresora, kterému 
tekla krev z úst, a jeho kamaráda, které 
oba ztotožnila. Hlídka dále provedla 
kontroly totožnosti osob, které mohly 
podat svědectví k  průběhu události. 
Podnapilým mužům byl poté proveden 
test na přítomnost alkoholu v  dechu. 
Prvnímu z nich bylo naměřeno 1,7 pro‑
mile, druhému 1,8 promile. Šetřením na 

místě hlídka zjistila, že oba podnapilí 
muži po příchodu do parku vlezli na la‑
novou dráhu určenou pro děti, které se 
zde v  té době také nacházely. Po okřik‑
nutí ze strany rodičů dětí jim, dle jejich 
výpovědi, začal agresor vyhrožovat fy‑
zickým násilím a také je vulgárně napa‑
dal. Následně po opuštění lanové dráhy 
došlo ze strany podnapilého muže k na‑
padení jednoho z  rodičů pěstí do obli‑
čeje. Tohoto fyzického napadání si všiml 
návštěvník parku, který přišel napade‑
nému na pomoc a  agresora uzemnil 
pěstí do brady, přičemž došlo ke zranění 
úst. Po tomto úderu zůstal podnapilý 
muž ležet a  již v  dalších útocích nepo‑
kračoval. Hlídkou MP byla na místo při‑
volána hlídka PČR Ostrov pro důvodné 
podezření ze spáchání trestného činu ze 
strany agresora. Po příjezdu hlídky PČR 
Ostrov na místo jí byly předány veškeré 
získané informace k  průběhu události 
a poté byla hlídkou MP na místo přivo‑
lána RZS. Agresor byl na místě ošetřen 
a následně převezen k dalšímu vyšetření 

do nemocnice v KV. Hlídka PČR Ostrov 
si událost na místě převzala.
21. června 12:16 bylo přijato oznámení 
od muže, že na Hlavní ulici u pošty je ja‑
kási starší zmatená paní, které pomáhal 
přes přechod a  která stále stojí u  pře‑
chodu a  budí dojem, že je jí nevolno. 
Hlídka MP prověřila oznámení, které se 
zakládalo na pravdě. Na uvedeném místě 
u přechodu u pošty se nacházela starší 
paní, která uvedla, že jde z obchodu a že 
ji bolí strašně nohy a  nemůže chodit. 
Také uvedla, že je po mrtvičce a proto se 
jí hůře pohybuje. Hlídkou byla na místo 
zavolána RZS, která ženu odvezla do ne‑
mocnice na vyšetření. Žena u sebe bohu‑
žel neměla žádný doklad o prokázání to‑
tožnosti a nebyla schopná říci své osobní 
údaje, proto byla přes PČR provedena její 
lustrace.

Ladislav Martínek,
strážník pověřený řízením MP Ostrov

Městská policie Ostrov, Mírové nám. 733, 
Tel. 353 615 880, 777 766 074, 

straznik@ostrov.cz

Oznamuje nábor nových pracovníků 
na pozici strážník/strážnice
Nábor probíhá průběžně, až do plného personálního obsazení.

Požadavky:
• občan České republiky
• bezúhonný
• spolehlivý
• starší 21 let
• tělesně a duševně způsobilý
• dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou

Nabízíme:
• náborový příspěvek ve výši 50 000 (20 000 Kč po zařazení na pozici stráž‑

ník, zbytek rozložený do pravidelných měsíčních splátek po 1000 Kč)
• MOŽNOST ZÍSKÁNÍ MĚSTSKÉHO BYTU PO DOBU VÝKONU SLUŽBY
• zařazení do platové třídy 7 (13 400‑20 160 Kč) po absolvování vstupního 

kurzu/platový stupeň dle praxe
• zvláštní příplatek za riziko a směnnost 4500 Kč
• osobní příplatek dle dosahovaných výsledků po třech měsících 

(300 Kč až 4000 Kč)
• příplatky za práci v SO/NE ve svátek a za noční, dle odpracovaných směn
• příspěvek na penzijní připojištění a stravné
• pracovní zázemí

V případě zájmu zašlete písemnou žádost na adresu: Městská policie Ostrov, 
Mírové náměstí č. p. 733, 363 01 Ostrov, nebo osobně na služebnu MP Ostrov 
k rukám ZVMP Ladislava Martínka. Bližší informace podá velitel Městské policie 
Ostrov na tel. 702 045 637 v pracovní dny 7‑15 hodin.

Ing. Josef Železný 
starosta města
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AKTUALITY

Město Ostrov
Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

Oznámení o konání 
výběrového řízení

Rada města Ostrov vyhlašuje
výběrového řízení na obsazení pracovního místa

ředitele / ředitelku
Domu kultury Ostrov, příspěvkové organizace

Bližší informace o výběrovém řízení jsou k dispozici 
na úřední desce a webových stránkách města Ostrov 

www.ostrov.cz

Lhůta pro doručení přihlášky: do 15. 09. 2017

Místo a způsob podání přihlášky:
• osobně v podatelně Městského úřadu Ostrov
• písemně na adresu: Město Ostrov se sídlem Městský úřad 

Ostrov, Mgr. Lucie Mildorfová, vedoucí odboru kancelář 
starosty, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

• na obálku připište „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DK – NEOTVÍRAT“
• v přihlášce uveďte svoji poštovní a e-mailovou adresu 

a telefonický kontakt

Staňte se pěstounem
Karlovarský region je v počtu dětí umístě‑
ných v institucionální péči bohužel mezi prv‑
ními v České republice, má jednu z největších 
vytížeností dětských domovů v celé České re‑
publice (bezmála 92 %).

Vzhledem k této situaci realizuje Karlovar‑
ský kraj kampaň „Staňte se pěstounem“, jejímž 
cílem je oslovit lidi, kteří jsou ochotni vzít do 
pěstounské péče děti, které jinak nemají šanci 
na poznání života mimo dětské ústavní zaří‑
zení. Kdo se může stát náhradním rodičem?

Každý, kdo je ochoten se vzdělávat, umí 
poskytnout pomoc, podporu a zázemí přija‑
tému dítěti, a nebojí se překážek.

V  převážné většině se v  institucionální 
péči nacházejí děti, které mají svou biologic‑
kou rodinu, a které si mnohdy již od narození 
s sebou nesou různé problémy. O to více však 
potřebují stabilní zázemí rodiny a osobní pří‑
stup, který jim nemůže sebelepší ústavní zaří‑
zení poskytnout.

Jestli si myslíte, že byste i Vy mohli na‑
bídnout těmto dětem místo ve svém životě, 
neváhejte. Pokud se o  této problematice 
chcete dozvědět více, prohlédněte si napří‑
klad výstavu obrazů, které znázorňují pěs‑
touny z různých profesních oblastí. Expozice 
je umístěna v budově Krajského úřadu Kar‑
lovarského kraje, je zdarma přístupná kdy‑
koli v úředních hodinách. Smyslem výstavy 
je ukázat, že pěstounem se může stát osoba 
s jakýmkoliv vzděláním a profesním zaměře‑
ním. Podrobnosti o pěstounství naleznete na: 
www.pestounskapecevkk.cz

PROGRAM PODPORY A ROZVOJE 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Město Ostrov vyhlašuje dotační řízení na 
rok 2018 k Programu podpory a  rozvoje 
sociálních služeb (dále jen „program“). 
Usnesením Zastupitelstva města Ostrova č. 
125/16 ze dne 15. 6. 2016 byla k programu 
schválena Pravidla pro poskytování dotací 
z rozpočtu města Ostrova. Tato pravidla zá‑
vazně upravují podmínky pro poskytnutí 
dotace, postup pro podání žádostí, postup 
pro posouzení žádostí, pravidla a  pod‑
mínky pro čerpání, kontrolu a finanční vy‑
účtování dotace.

Dotace se poskytuje na základě žádosti 
předložené v  termínu od 15.  8.  2017 do 
30. 9. 2017.

Informace o poskytování individuální 
dotace z rozpočtu města Ostrov z oblasti 
zdravotnictví, prevence sociálně patolo‑
gických jevů a ze sociální a humanitární 
oblasti

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, umožňuje mimo jiné 
i poskytování tzv. individuální dotace z roz‑
počtu obce. Individuální dotace řeší kon‑
krétní potřebu konkrétního subjektu – ža‑
datele. Účel dotace určuje žadatel tím, že jej 
uvede ve své žádosti o poskytnutí dotace. 
O takovou dotaci lze žádat v průběhu ce‑
lého roku na základě situace, v níž se žada‑
tel právě ocitl. O poskytnutí dotace je třeba 
požádat písemně, přičemž žádosti musí mít 
alespoň náležitosti uvedené v § 10a odst. 3. 
Dotace je poskytována na základě veřej‑
noprávní smlouvy.
Žádosti je možné podat:
• osobně na podatelnu MěÚ Ostrov
• poštou na adresu MěÚ Ostrov, odbor so‑

ciálních věcí a zdravotnictví, Jáchymov‑
ská 1, 363 01 Ostrov

• do datové schránky města ID: d5zbgz2
Informace k dotačnímu programu:

Jitka Capková, tel. 354 224 859,
e-mail jcapkova@ostrov.cz

Bezplatný seminář 
o kotlíkových dotacích
V pondělí 14. srpna od 15:30 se v zastupi‑
telském sále města Ostrov, Jáchymovská 1, 
uskuteční bezplatný seminář na téma kot‑
líkové dotace. Na semináři, který pořádá 
Karlovarský kraj, budou sděleny veškeré 
podrobnosti k formě podpory, potřebným 
dokladům i  způsobu podávání žádosti 
v prvním kole 2. vlny kotlíkových dotací 
Karlovarského kraje. Následný fyzický pří‑
jem žádostí na Krajském úřadu Karlovar‑
ského kraje bude 30. srpna 2017.
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AKTUALITY

Dluhová a občanská 
poradna v sídle města 
OMEZENÝ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
Služeb odborného sociálního poradenství 
můžete využít v těchto dnech:
01. 08. 2017 – 13:00 – 15:00
15. 08. 2017 – 13:00 – 15:00
29. 08. 2017 – 13:00 – 15:00
Od září 2017 bude poradna opět otevřena 
v obvyklém režimu každé úterý od 13:00 do 
15:00 hod.

Obecně prospěšná společnost KSK cen‑
trum, Karlovy Vary poskytuje občanům 
města Ostrov a přilehlých obcí bezplatné 
odborné sociální poradenství formou ob‑
čanské poradny. Poradna se nachází v bu‑
dově Městského úřadu Ostrov (zámek), 
Jáchymovská 1, v přízemí za podatelnou 
vedle kanceláře č. A.1. 27.

Službu mohou využívat osoby starší 18 
let, které se ocitly v  tíživé životní situaci 
nebo kterým taková situace hrozí a  neu‑
mějí nebo nemohou ji řešit vlastními silami.

Občané se mohou na poradnu obrátit 
se svými problémy v rámci:
• dluhového poradenství (oddlužení – po‑

moc při vyhotovení návrhů na oddlužení, 
konsolidace úvěrů, finanční gramot‑
nost – kurzy, semináře, vytváření osob‑
ních a rodinných rozpočtů, poradenství 
při exekuci)

• rodinného poradenství (rozvody, majet‑
kové vyrovnání, dědické řízení, vyživo‑
vací povinnost – trestní oznámení, exe‑
kuční vymáhání, svěření dětí do výchovy 
a výživy, domácí násilí – zprostředkování 
kontaktu s příslušnými orgány, sociální 
dávky a důchody)

• ostatního poradenství (pracovně právní 
vztahy  – uzavírání a  ukončování pra‑
covního poměru, pracovní smlouvy, by‑
dlení – nájemní vztahy, prodej a koupě 
nemovitosti, právní systém a  právní 
ochrana – pomoc při řešení problémů 
v rámci trestního a přestupkového řízení, 
ochrana spotřebitele  – reklamace, vy‑
máhání spotřebitelských práv, posílení 
informovanosti občanů v oblasti téma‑
tiky předváděcích zájezdů)

PORADENSTVÍ ZDARMA – PŘIJĎTE SI 
PRO RADU DŘÍV, NEŽ BUDE POZDĚ!

kontakt: www.kskcentrum.cz 
tel. 603 322 094

OSTROVSKÝ MACÍK – ZÁCHRANNÁ 
STANICE VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHŮ
Ostrovský Macík se tento rok registroval 
jako záchranná stanice volně žijících živo‑
čichů. Tato stanice přijímá volně žijící druhy 
z ORP Ostrov. Do doby registrace jsme pů‑
sobili pouze jako záchyt volně žijících druhů, 
a abychom mohli zlepšit péči o tyto zvířata 
v našem regionu, rozhodli jsme se pro tento 
krok. Odchycení živočichové u nás dosta‑
nou ošetření a péči dle jejich potřeb a poté 
budou vypouštěni zpět, či v případech tr‑
valých hendikepů předány dalším stanicím. 
Dále také zajišťujeme transfery zvířat, která 
se pohybují na nevhodných místech, do 
pro ně vhodnějších oblastí. V minulosti se 
v okolí Ostrova jednalo zejména o labutě 
pohybující se na vozovkách či zvířata na‑
cházející se v průmyslových areálech.

Pokud najdete zvíře, které vám připadá, 
že není v pořádku, nikdy se ho nedotýkejte 
ani ho neodnášejte z místa, kde se nachází. 
V takovém případě se můžete v Ostrově 
a  jeho místních částech obrátit na měst‑
skou policii na čísle 156, v ostatních částech 
území ORP Ostrov můžete volat na odchy‑

tovou linku 776 669 084. Na telefonním 
čísle odchytové služby můžete také zkon‑
zultovat stav zvířete; ne u každého zvířete, 
které na nás působí zraněně nebo nemocně, 
je to opravdu tak a potřebuje pomoct. Ze‑
jména v jarních a letních měsících je možné 
narazit na mláďata ptáků, které jejich ro‑
diče dokrmují na zemi a  učí je létat. Ka‑
ždý rok je takto zbytečně sebráno nemalé 
množství mláďat, jejichž šance na přežití je 
poté velmi malá. Dle zákona je navíc zajetí 
zvířete osobou, která k tomu nemá povo‑
lení, nelegální a hrozí jí za to postih.

Na závěr bych vás ráda pozvala na naši 
naučnou stezku o koních, kde si můžete 
prohlédnout koně a další hospodářská zví‑
řata z azylu a v případě štěstí narazit i na 
některé volně žijící druhy zvířat. Prosíme 
vás, abyste se chovali ohleduplně k přírodě 
a nic zde po vás nezůstalo; nekrmte, nesa‑
hejte a nechytejte žádná zvířata, na která 
zde narazíte, děkujeme.

Matylda Šimková, místopředsedkyně spolku 
OSTROVSKÝ MACÍK, z. s.

Srpnové blokové čištění 2017

týden datum ulice

31

1. 8. Květnová, Maroltov

2. 8. Kfely, Moříčov

3. 8. Hluboký, Vykmanov

4. 8. Dolní a Horní Ždár

32

8. 8. Mírové náměstí – sever (parkoviště), Tylova

9. 8. Mírové náměstí – jih (parkoviště), Brigádnická

10. 8. Staré náměstí, Šlikova, Jiráskova

11. 8. Dlouhá, Žižkova, Malé náměstí

33

15. 8. Klášterní, Školní, Staroměstská, areál Kláštera

16. 8. Hroznětínská, Bezručova, Sukova, Smetanova

17. 8. Hlavní (Jáchymovská – Luční), za Policií

18. 8. Hlavní (Luční – penzion), penzion

34

22. 8. Jáchymovská (Hlavní třída – Hroznětínská)

23. 8. Jáchymovská (Hroznětínská – Karlovarská)

24. 8. Kollárova

25. 8. Severní

35

29. 8. Masarykova (Hlavní – Severní)

30. 8. Májová (Kollárova – Luční)

31. 8. Májová (Luční – Borecká)

1. 9. Štůrova, Palackého

36

5. 9. kulatá drogerie, za Poštou

9. 9. Jungmannova

7. 9. Šafaříkova

8. 9. Družební (Krušnohorská – Lidická), Zahradní

Ulice neuvedené v tomto seznamu, a nevyužívané ke stálému parkování, budou čištěny 
bez celodenních uzavírek. Blokové čištění se bude provádět v době od 7 do 15 hodin.
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PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

GYMNAZISTÉ ANI V ČERVNU NEZAHÁLELI

Červen byl na ostrovském gymnáziu ne‑
jen ve znamení uzavírání klasifikace a do‑
hánění co nejlepších známek na vysvěd‑
čení, ale také školních výletů a celoškol‑
ních akcí, které si jistě zaslouží širší pozor‑
nost. Studenti septimy a třetího ročníku 
získali hlavní cenu v Karlovarském karne‑
valu, kterou není nic menšího, než pro‑
nájem velkého sálu Grandhotelu Pupp na 
maturitní ples zdarma! Úkolem bylo vy‑
tvořit kolektivní masku na téma Létající 
karneval. Studenti strávili několik týdnů 
přípravou masky s  názvem Apis melli‑
fera čili Včely. Vyrobili si nejen kostýmy, 
ale také obrovskou letící včelí královnu, 
zdobené úly, medíky a medové sušenky 
s logem gymnázia, které rozdávali přihlí‑
žejícím divákům. Vítězství bylo tedy více 
než zasloužené.

Vyučující angličtiny se vypravili se 
svými žáky na jazykově poznávací kurz 
do jižní Anglie. Z přímořského letoviska 
Hastings, kde měli základnu, vyjížděli po‑
znávat další místa a přírodu jižní Anglie, 
jako například Brighton, Canterbury či 
Eastbourne. Třešničkou na dortu byla ce‑

lodenní návštěva Londýna. Jiná skupina 
studentů se pod vedením profesorek Ji‑
tky Brychtové a Mirky Havlové vydala za 
památkami věčného města Říma a  na‑
vštívila také Ostii a Vatikán. Trasa tradič‑
ního cyklovýletu s  partnerskou školou 
z  německého Hofu, který každoročně 
organizuje profesor Petr Fiala, tentokrát 
vedla z Schirndingu do Waldsassenu. Cy‑
klus besed, které pro studenty celoročně 
připravuje profesor Ivan Machek, završily 
v červnu besedy s proslulými publicisty 
Milošem Hoznauerem a  Liborem Dvo‑
řákem. Poslední školní týden proběhl ve 
znamení oborových dnů, kdy se studenti, 
bez ohledu na ročník, věnovali zajímavým 
činnostem, které pro ně pedagogové školy 
připravili. Namátkou můžeme jmenovat 
výtvarné dílny, tenisový turnaj, trestní 
právo, diplomatickou simulaci, praktic‑
kou matematiku, tvorbu videa, hospoda‑
ření s vodou a léčivá voda, přírodovědné 
vycházky, historické vycházky, základní 
šermířské dovednosti nebo pečení podle 
anglických receptů.

Nejúspěšnější gymnazisté v předměto‑
vých a sportovních soutěžích a žáci a třídy 
s nejlepším prospěchem byli oceněni na 
tradičním Gymnaziáles, které proběhlo 
v  ostrovském Domu kultury. Podrob‑
nější informace o těchto akcích najdete 
na webových stránkách školy www.gym‑
ostrov.cz

Mgr. Jiří Fresser, 
zástupce ředitele Gymnázia Ostrov

MŠ KRUŠNOHORSKÁ
Čas utekl jako voda a další děti nastoupí za mě‑
síc do školy. S dětmi jsme prožili mnoho hez‑
kých chvil plných her, přátelství, ale i osobních 
pokroků a úspěchů. Po celou dobu jsme roz‑
víjeli jejich znalosti, poznatky, poznávali jsme 
svět kolem nás a snažili jsme se je naučit vše 
tak, aby v pohodě zvládly nástup do ZŠ. Snad 
se nám to podařilo. Teď už záleží pouze na nich, 
jak to všechno využijí a jak všechno zvládnou. 
Přejeme jim, aby měly štěstí na dobré učitele 
a také aby měly štěstí na pravé kamarády, bez 
kterých to v životě nejde. Rodičům přejeme 
do dalších patnácti let hodně trpělivosti, lásky 
a pevných nervů a zároveň chceme poděko‑
vat za spolupráci.

Od září 2017 můžeme ještě přijmout děti, 
které dovrší do prosince 2017 tři roky. Přijďte 
se k nám podívat, rádi vás přivítáme.

Hana Patočková, ředitelka
Mateřská škola Ostrov Krušnohorská 766, 

příspěvková organizace, tel. 739 521 736

Foto: Archiv Gymnázia Ostrov

Foto: Den dětí v naší školce / Archiv MŠ Krušnohorská
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DOPRAVA A STĚHOVÁNÍ 
KARLOVY VARY – OSTROV 

OD 250 Kč
MILAN DOLEČEK – Tel.: 777 268 684

AUTODOPRAVA

MĚSTSKÝ DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
LETNÍ TÁBORY MANĚTÍN
V  srpnu probíhají tábory v  termínech: 
5.–17. 8. a 17.–27. 8.
Svým dětem, vnoučatům, kamarádům mů‑
žete psát na adresu Letní tábor MDDM Ostrov, 
Stará cihelna, 331 62 Manětín
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Sportovní v MDDM: 14.–18. 8. ; 21.–25. 8.
Přírodovědné v EC: 7.–11. 8. ; 28. 8.–1. 9.
OSTROVSKÝ POHÁR
27. srpna 14.00 hod., letní scéna
Nenechte si ujít soutěžní a exhibiční vystou‑
pení nejlepších mažoretek z České republiky 
a Chorvatska v rámci Národního šampionátu 
twirlingu a  mažoretek NBTA. Novinkou le‑
tošního ročníku je vzpomínková soutěž OLD 
STARS pro bývalé mažoretky, které jsou nej‑
méně dva roky bez aktivní soutěžní účasti.
PŘIPRAVUJEME
EVROPSKÝ POHÁR V TWIRLINGU
2. září 8.00‑17.00 hod., Karlovy Vary
Přijďte fandit ostrovským twirlerkám, které se 
pokusí vybojovat ta nejlepší umístění jak v só‑
lových disciplínách, tak v duech a týmech.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MDDM 
A EKOCENTRA
24. 9. 10.00‑17.00 hod.

V rámci tradiční Michaelské pouti zveme 
všechny přátele a  příznivce Domu dětí 
na prohlídku našich kluboven, tělocvičen 
a dalších prostor. V desítkách zájmových 
útvarů zde během roku tráví svůj volný 
čas téměř 1500 účastníků. Pro zpestření 
odpoledního programu vám od 14.00 hod. 
na letní scéně představí svá vystoupení ně‑
které taneční, pohybové a hudební útvary 
MDDM.
ZÁPIS DO ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ MDDM
Hlavní vlna zápisu proběhne od 4. do 
15.  září. Přihlašovat se můžete online na 
webu domu dětí nebo ve všední dny od 
8.00 do 18.00 hod. v našich kancelářích. Do 
zájmových útvarů je možné se přihlásit i po 
hlavním termínu v průběhu celého roku.
Provoz budovy MDDM
Po dobu letních prázdnin otevřeno ve 
všední dny 9.00‑13.00 hod.
Sportovní areál v srpnu otevřen: všední 
dny 9.00‑20.00 hod., víkendy a svátky 10.00‑
20.00 hod.
Informace: 736 505 681; akce: 736 505 684, 
zájmová činnost: 731 615 657; doprava, 
ubytování: 736 505 683; zimní stadion: 
601 089 332

EKOCENTRUM
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
V srpnu probíhají v areálu EC tábory s pří‑
rodovědnou tematikou v  termínech: 
7.–11. 8. ; 28. 8.–1. 9.
NÁVŠTĚVNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST
Po‑ne, svátky 13.00‑17.00 hod.
Navštivte náš malý ráj zvířat v zahradě kláš‑
terního areálu a zažijte bezprostřední kon‑
takt s některými druhy zvířat, který se vám 
jinde nenaskytne. Najdete tu drobné hlo‑
davce, hady, obojživelníky, pavouky, ryby, 
exotické i dravé ptáky, malé šelmy i skot. 
Vstup zdarma

ZÁPIS DO ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ
Hlavní vlna zápisu proběhne od 4. do 
15.  září. Přihlašovat se můžete online na 
webu domu dětí nebo ve všední dny od 
8.00 do 17.00 hod. v  naší kanceláři. Do zá‑
jmových útvarů je možné se přihlásit i po 
hlavním termínu v průběhu celého roku. 
Brožuru s  kompletní nabídkou kroužků 
a přihláškou obdrží všechny děti v MŠ, ZŠ 
i SŠ v prvním zářijovém týdnu.

Informace k  akcím a  příměstským 
táborům: po‑pá 10.00‑17.00 hod. na tel. 
731 615 658, 602 600 995

ZUŠ OSTROV
VYSTOUPENÍ MIMO OSTROV
4. – 12.  8. – Celorepublikový festival 
amatérského divadla s mezinárodní účastí 
Jiráskův Hronov; zúčastní se soubor HOP‑
HOP s  představením Útěk v  režii Ireny 
Konývkové. V hlavních rolích hrají: Fangio – 
Vojtěch Palm, Saša – Jan Roháč.

Útěk | Foto: archiv souboru HOP-HOP

Ondráš nebo Juráš | Foto: archiv souboru HOP-HOP

Úspěšný divadelní soubor HOP‑HOP 
čeká v  rámci Jiráskova Hronova vý‑
znamné ocenění. Podrobnosti Vám 
přineseme v některém z dalších čísel 
měsíčníku, zatím si můžete na webu 
OM přečíst příspěvek – rozhovor On‑
dřeje Šulce a  ředitelky ZUŠ Ostrov 
Ireny Konývkové.
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OSTROFCON SE BLÍŽÍ

Letošní OstroFcon se uskuteční v termínu 
4. až 6.  srpna v  ostrovském Domu kul‑
tury. Čeká vás promítání remasterované 
verze Kytice, deskové hry, napínavé sou‑
boje v on‑linovkách, zajímavé přednášky, 
autogramiády, autorská čtení, přehlídka 
fantasy kostýmů a  největší hvězda festi‑
valu, italský komiksový kreslíř Marco Tu‑
rini, který mj. nabídne kreslířský workshop 
(pozor, nutnost rezervace na webu conu). 
Dále budou přítomni Jorik Jakubisko, Pa‑
vel Kunert, Michal Březina, Jan Vavřička, 
Ondřej Douša, cosplayerka Germia nebo 
skupina Suicide Angels. Výtvarník Dan 
Cheap Eisner představí sbírku 400 papí‑
rových modelů komiksových postaviček 
a  na vernisáž, kterou doprovodí ostrov‑
ský Drum Band Františka Zemana, přiveze 
i  své olejomalby. Na afterparty zahrají 
oblíbené místní kapely Stripes of Glory, 
Horrible Creatures a Burning Steps.

Poděkování za významnou podporu 
patří městu Ostrov a Karlovarskému kraji, 
bez nichž by tato jedinečná akce nemohla 
v Ostrově být.

red

POZVÁNKY KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ
Kalendář veřejných turistických akcí v srpnu
5. srpna: Klínovec – nejvyšší bod Krušných hor
12. srpna: Přírodním parkem Halštrov krajinou kolem Aše
19. srpna: Nejen za Mattonim do Lázní Kyselka
26. srpna: Kolem nejmladší sopky Železná hůrka
2. září: Stopami horníků na Kraslicku
Bližší informace (doba odjezdu, počet km, org. propozice) budou k dispozici vždy 
od středy pro příslušný sobotní termín ve vitríně KČT na Mírovém náměstí v Ost‑
rově u autobusové zastávky na Karlovy Vary. Bližší údaje: www.kctkvary.cz

RNDr. František Wohlmuth, 
předseda výkon. výboru TJ Slovan K. Vary, z. s.

JÓGA & OSTROV 
ZMĚNA MÍSTA
20. SRPNA SE JÓGOVÁNÍ 

PŘESOUVÁ DO ZÁMECKÉHO 
PARKU. SRAZ JE PŘED HLAVNÍM 

VCHODEM DO ZÁMKU 
(PROSTOR U VLAJEK)

OstroFcon si užívají i ti nejmenší.
Foto: Lena Pintnerová
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA OSTROV

(E)MOTIONS
červenec – srpen, Oranžerie Václava Havla

„Pohyb je řeč, pohyb jsou emoce…,“ tvrdí 
spisovatel, cestovatel, fotograf a  vášnivý 
rybář Václav Fikar. Přijměte pozvání na vý‑
stavu jeho fotografií, která bude přístupná 
celé léto.
FRAKTÁLOVÉ OBRAZY
srpen, chodby Oddělení pro dospělé
Přijďte se podívat na výstavu fraktálových 
obrazů, které vznikají spojením umění 
a vědy.
RELAXAČNÍ MALOVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ
2. srpna 15.30 hod., učebna
Přijďte se odreagovat od každodenních po‑
vinností. Omalovánky nejsou jen pro děti, 
donutí vás „vypnout“ a  nepřemýšlet nad 
věcmi, které vás během dne stresují, přine‑
sou vám příjemný pocit z tvoření, nemluvě 
o psychologickém vlivu barev. Máme pro 
vás spoustu omalovánek s různými motivy, 
relaxační hudbu, kávu i čaj. Pastelky či fixy si 
můžete přinést vlastní, nebo vám je půjčíme.

EVA HENYCHOVÁ A SLÁVEK KLECANDR
24. srpna 19.00 hod., Oranžerie Václava 
Havla, vstupné 80 Kč (50 Kč v předpro‑
deji, senioři 70+ zdarma)
Srdečně vás zveme na koncert skladatelky, 
zpěvačky a kytaristky Evy Henychové a pís‑
ničkáře Slávka Klecandry.
LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
25. srpna 14.00 hod., park u knihovny
Přijďte si užít zábavné odpoledne pro ce‑
lou rodinu, plné soutěží a hudby. Nebude 
chybět skákací hrad, malování na tvářičky, 
kouzelník a spousta další zábavy. K posle‑
chu nám zahrají kapely Drc a 4R. Těšíme se 
na vás.

Přes léto se „neflákáme“. Připravujeme 
novinku pro naše návštěvníky, především 
z řad mládeže. Deskové hry a komiksy pro 
mládež přesouváme do Hudebního od‑
dělení, kde budujeme jakési „doupě“ pro 
mladé, kde by mohli trávit čas se svými vrs‑
tevníky. Budeme rádi za jakýkoli nápad jak 
celé oddělení vylepšit a třeba i za zajímavý 
název.

Máte‑li zájem o  některou z  našich 
akcí, rezervujte si vstupenku v dostateč‑
ném předstihu. V případě malého počtu 
rezervací jsme nuceni akci zrušit. U vybra‑

ných akcí nabízíme možnost zakoupení 
levnějších vstupenek v předprodeji a také 
vstupenky zdarma pro seniory ve věku 70 
a více let. Rezervace vstupenek je možné 
učinit on‑line na našich webových strán‑
kách, případně telefonicky, e‑mailem nebo 
osobně. Upozorňujeme na možnost změny 
programu, proto sledujte naše webové a fa‑
cebookové stránky.

Využijte službu balení knih. Pokud již 
vaše děti přinesly ze školy učebnice na ná‑
sledující školní rok, nečekejte na září, do‑
neste nám je již teď a my je rády zabalíme. 
Ceník našich služeb naleznete na webových 
stránkách knihovny.

Pozor, změna provozní doby knihovny 
trvá až do konce srpna! Pondělky, středy 
a  čtvrtky bude otevřeno 9‑12 hodin 
a  13‑18 hodin. Úterky a  pátky je provoz 
knihovny omezen na 9‑12 hodin. V sobotu 
je knihovna zavřená. Mimo provozní dobu 
můžete vypůjčené dokumenty vracet vlo‑
žením do biblioboxu.
Připravujeme:
Pohyb v rytmech života, Internetem bez‑
pečně, Projezte se ke zdraví

Veškeré informace: www.mkostrov.cz. 
Uvítáme jakékoli dotazy a náměty e‑mai‑
lem nebo tel. 773 546 490.

Jana Múčková MK Ostrov

MUZIKANTSKÉ 
POZDNÍ ODPOLEDNE
Přátelé a kamarádi! Dovolujeme si vás jako 
pořádající kapela 4R pozvat na akci, kterou 
pořádáme za přispění města Ostrov každým 
rokem v  hospůdce Atlantis pod názvem 

„Muzikantské pozdní odpoledne“ jako vzpo‑
mínku na našeho kamaráda a člena kapely 
4R – Vaška „Šífu“ Kopeckého a další odešlé 
kamarády z muzikantské rodiny, a to bez 
rozdílu žánrů! Letos vše proběhne v sobotu 
12. srpna od 16.00 hod. v hospůdce Atlantis 
a představí se vám písničkář Milan Kučera, 
kapely Bylo nás 7, 4R a o jistě zdárný konec 
akce se postará ostrovská bigbítová kapela 
Lazareth. Jsme ještě v jednání s jednou ka‑
pelou a třeba to bude i malé překvapení pro 
vás. Jste tímto srdečně zváni a těšíme se na 
vás, jako každý rok.

Za kapelu 4R – Ríša Rychlík
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KULTURNÍ AKCE

DIFADLO DĚKUJE

Ještě než my DIFadelníci odjedeme na 
prázdniny, chtěli bychom poděkovat 
všem, kteří nám fandí. Ať už to je město 
Ostrov, které nám poskytlo finanční pří‑
spěvek na nákup základního divadel‑
ního vybavení, Dům kultury, který nám 
poskytl zázemí, fanoušci, kteří nám nosí 
pěkné oblečení a  doplňky do našeho 
vznikajícího fundusu. A  v  neposlední 
řadě všem organizátorům akcí, kteří nás 
zvou nebo návštěvníkům těchto akcí, 
kteří se s námi baví a my s nimi. Za více 
než půl rok činnosti našeho spolku jsme 
si zahráli nejen v  Ostrově, ale i  v  jeho 
okolí. Pohádka Jak se léčí strašidla, kte‑
rou jsme pojali velmi improvizačně a in‑
teraktivně směrem k dětskému publiku, 

které baví hrát s námi, se chytla, a to je 
přesně ten impuls, který jsme potřebovali. 
V rámci představení vznikají vtipné situ‑
ace a komentáře, které baví nejen děti, ro‑
diče, ale také nás. Dětské hlášky jsou pro‑
stě nenapodobitelné a nepředvídatelné 
a to je to, co pohádku vždycky okoření! 
A  protože nám humor není cizí, přijali 
jsme i pozvání na akci Tour de Kolečko, 
kde je místo pro recesi, a pro závodníky 
jsme si v Hroznětíně připravili svoji Sran‑
dakiádu. Ano, jak název vypovídá, inspi‑
rovali jsme se spartakiádou, která se nám 
zkrátka zvrtla v DIFadelní recesi, a že byla 
sranda! Do této akce jsme zapojili i dob‑
rovolníky – děti z pěstounské péče. Od‑
měnou nám byla prima nálada na akci 

a nečekaně i medaile. Navázali jsme na 
spolupráci s režisérem Studničkou a Zá‑
chranným kruhem a natočili řadu spotů, 
které se věnují první pomoci. Kampaň je 
zaměřená zejména pro studenty. Naše 
DIFadlo se věnuje i  animačním progra‑
mům, kde se snaží bavit zejména děti. 
Příležitost jsme dostali na Historickém 
pikniku, který měl cirkusácké téma, a to 
my hned nadšeně využili. Návštěvníci 
akce u  nás dostali svačinku a  mohli se 
seznámit s  krotitelkou tygra, vrhačem 
míčků, paletochodkyní, mimem a  slav‑
ným zápasníkem Frištenským. V červenci 
nás pak ještě čeká animační program Buď 
baroko!, kde toto téma lehce naťukneme 
a v letním dni dětem nabídneme dostihy, 

návštěvu lazebnice či herní 
salónek. Tak se zastavte! 
Kouknout se na nás můžete 
na FB: DIFadlo z.s, na webu: 
DIFadlo.cz a jsme i na insta‑
gramu. Pokud byste měli 
zájem se s námi na DIFadle 
podílet, klidně se ozvěte. Jde 
hlavně o zábavu, vždyť jsme 
amatéři. Přejeme vám krásný 
zbytek léta, bavte se a buďte 
nad věcí!

Martina Novotná, 
principál spolku DIFadlo z.s.

LETOHRÁDEK OSTROV
VÝSTAVY:
trvá do 1. 10. 2017
Petra Buzková PJOTRA / Návraty k sobě
Pjotra ve své tvorbě zpracovává své osobní 
zážitky. Prostřednictvím obrazu si vizua‑
lizuje vzpomínky na dětství a  dospívání, 
které nějakým způsobem rezonují se sou‑
časným stavem autorky. Vrací se nejen 
k svému dosud prožitému životu, ale také 
k vybraným dílům, která jí dávají novou in‑
venci k tvorbě. Divákovi nevnucuje své zá‑
žitky potažmo osobní problémy. Nabízí mu 
prostřednictvím své tvorby zobrazení jeho 
vlastních vzpomínek, které si návštěvník vy‑
baví při pohledu na malby.
trvá do 1. 10. 2017
Lukáš Tůma / Zá‑ti‑ším
Lukáš Tůma (1976) se věnuje malbě, kresbě, 
grafickým technikám i plastice. V oblasti 
grafiky zkoumá hranice a  výtvarné mož‑
nosti jednotlivých grafických technik, 
kombinuje je a experimentuje s nimi. Na 

výstavě je představena zejména jeho gra‑
fická tvorba. Tůma je absolventem AVU 
v Praze, konkrétně Ateliéru grafiky I Jiřího 
Lindovského.
trvá do 1. 10. 2017
Ve stínu šapitó / Motiv cirkusu ve sbír‑
kách Galerie umění Karlovy Vary
Téma cirkusu se objevovalo v  českém 
umění od počátku 20. století, přičemž 
velmi silně se tento motiv uplatňoval 
v  meziválečném období. Cirkus před‑
stavuje alternaci světa, ve kterém žijeme. 

V  tomto snovém světě je možné téměř 
vše. V  českém prostředí je toto téma 
spjato s poetismem a kubismem. K vidění 
jsou nejen grafické listy Františka Tichého 
(1896‑1961), ale také mnoha dalších au‑
torů 1. i 2. poloviny 20. století.

DOPROVODNÉ PROGRAMY:
7.–11. 8. a 21.–25. 8.
Výtvarné léto v Letohrádku – 
Ve stínu šapitó
Příměstský tábor s denním docházením 
zaměřený na výtvarné a tvůrčí aktivity je 
letos připraven ve dvou termínech, při‑
čemž tématem je cirkusové prostředí. Ver‑
nisáž výsledných prací se uskuteční vždy 
v pátek od 16 hodin.
neděle 27. 8. 15.00 hod.
Přátelské setkání s Petrou Buzkovou 
PJOTROU
Povídání o tvorbě s mladou malířkou Pet‑
rou Buzkovou Pjotrou. Vstup volný

Spartakiáda? Srandakiáda! | Foto: Archiv spolku

Cirkusáci | Foto: Archiv spolku
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POZVÁNKA NA LETNÍ SETKÁNÍ KRAJKÁŘEK

Po celý rok se každý měsíc setkáváme v Kar‑
lových Varech v Domě dětí vždy první so‑
botu v měsíci, abychom si vyměnily nové 
zkušenosti a pověděly si, co je kde nového. 

Je registrovaných 80‑90 krajkářek z Chebu, 
Karlovarska, Horní Blatné, Kynšperku a dále 
z  Chomutova a  Jirkova. Po dobu letních 
prázdnin nám bylo smutno po těchto se‑
tkáních a tak jsme se domluvily a scházíme 
se již po několikáté uprostřed prázdnin 
v Domě kultury v Ostrově. Letos se sejdeme 
12. srpna v klubovnách 108 a 115 v Domě 
kultury od 11.00 do 17.00 hod. Bude k vi‑
dění hlavně paličkování, ale i  ručně šitá 
krajka, malovaná sklíčka a obrázky a pod‑
malby pod krajku pana Macháčka. Přijďte 
se na nás podívat.

Jana Dvořáková



MISTROVSKÉ PĚVECKÉ KURZY 
V JÁCHYMOVĚ JIŽ POČTVRTÉ
Opera a opereta patří k nejoblíbenějším žán‑
rům v jáchymovských lázních. Příznivá akus‑
tika i charakter lázeňské klientely přispěly před 
čtyřmi lety k uspořádání 1. ročníku Mistrov‑
ských pěveckých kurzů. Jde o pracovní setkání 
deseti mimořádně nadaných pěvců z různých 
koutů světa, kdy výběr účastníků probíhá 
v režii Opery mladých. V letošním roce jsou 
ve finálním výběru pěvci z Polska, Itálie, Slo‑
venska, Maďarska, Ruska, Francie a dokonce 
z tak exotických zemí jako je Čína nebo Írán. 
Kurzy povede Irena Sylya z Panamy a George 
Tomas z USA. Milovníci hudby se mohou těšit 
na tři koncerty. První se uskuteční 10. srpna od 
20:00 hod. v hotelu Radium Palace a bude pa‑
třit špičkovému klavíristovi Jiřímu Hrubému. 
Účastníci kurzů se posluchačům představí 
25. srpna od 19:30 hod. v hotelu Běhounek 
s programem plným slavných písní a árií. Slav‑
nostní galakoncert účastníků kurzů se usku‑

teční 17. srpna od 20:00 hod. v koncertním 
sále hotelu Radium Palace. Pro návštěvníky 
všech 3 koncertů je připravena zvýhodněná 
cena vstupenek.

Nenechte si ujít operu a operetu ve špič‑
kovém podání, navíc plnou mládí, krásy a ele‑
gance ve spojení s mimořádným prostředím 
neoklasicistního hotelu. Více informací i ná‑
povědu pro soutěž najdete na www.lazneja‑
chymov.cz
SOUTĚŽ O 3 VSTUPENKY NA KONCERTY
Soutěžní otázka: Jak se jmenuje mladý sloven‑
ský dirigent a klavírista, který vystoupí v rámci 
Mistrovských kurzů v Jáchymově?

Odpovědi posílejte na adresu: mesicnik@
ostrov.cz a  do předmětu napište VSTU‑
PENKY. Konečný termín pro příjem odpo‑
vědí je 14. srpen.

tmo / s použitím zdroje: Ing. Marek Poledníček, 
Léčebné lázně Jáchymov a.s.

Historický piknik 
se vydařil

Na historickém pikniku Ve stínu šapitó 
mohli v  neděli 9.  července potěšit své 
zraky všichni milovníci novocirkusové 
atmosféry, do které se zahalil Zámecký 
park v  Ostrově. Program složený z  vý‑
tvarných dílen, pohybových workshopů 
i  akrobatických vystoupení nalákal ko‑
lem osmi set návštěvníků. Část publika 
zavítala i z německé strany Krušných hor. 
Váženými hosty akce byli místostarosta 
města Kurort Oberwiesenthal Wolf‑
gang Drechsler a  manažer cestovního 
ruchu Albin Galandt, kteří přijeli přiví‑
tat a pozdravit návštěvníky akce. Ta se 
uskutečnila již po čtvrté ve spolupráci 
Letohrádku Ostrov s Domem kultury Os‑
trov a byla součástí projektu „Propagace 
turistických cílů měst Ostrov a  Kurort 
Oberwiesenthal“, který je spolufinanco‑
ván Evropskou unií v  rámci Fondu ma‑
lých projektů.

Eliška Failová, produkční DK Ostrov
Zdeňka Bílková, vedoucí Letohrádku Ostrov

Foto: Magdalena Zernerová

Foto: Eliška Failová

INZERCE

STĚHOVÁNÍ
ČR + EVROPA

chle
bře
evně

tel./fax:
mobil:

353 220 554
602 444 940
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POHLED DO HISTORIE

NEMOCNICE OSTROV – Tisková zpráva

Lékaři z Centra jednodenní a plánované chi‑
rurgie Nemocnice Ostrov mají za sebou té‑
měř 900 operací

Jeden rok funguje v ostrovské nemocnici 
Centrum jednodenní a  plánované chirur‑
gie. V  červnu minulého roku transformo‑
vala Nemocnice Ostrov akutní chirurgickou 
péči na plánovanou jednodenní chirurgii. 
Za dvanáct měsíců provozu má erudovaný 
tým chirurgů za sebou celkem 879 výkonů, 
z toho 676 v anestezii a 203 ambulantních 
v anestezii lokální.

„Nejčastější jsou laparoskopické operace 
tříselných kýl, následují laparoskopické 

operace žlučníků, křečových žil a  štítné 
žlázy,“ uvedl primář oddělení MUDr. Stani‑
slav Kubín.

„Zásadním přínosem jednodenní chirur‑
gie pro pacienta je individuální péče, dosta‑
tečná informovanost, přímý a opakovaný 
kontakt s  operatérem, krátkodobý pobyt 
v klidném prostředí s minimalizací stresu. 
Operace probíhají v domluveném termínu, 
nejsou odkládány z důvodů přednosti jiných 
akutních operačních výkonů, jsou nastaveny 
podmínky k bezpečnému dodržování po‑
třebných hygienických procesů, operační 
skupina je erudována četností prováděných 
výkonů a cíleně soustředěna na právě prová‑
děný výkon. Tím se snižuje možnost kompli‑
kací a i proto naprostá většina operovaných 
pacientů mohla být propuštěna do 36 hodin 
od operace,“ doplnil primář Kubín.

Centrum provádí pouze plánované 
chirurgické výkony, funguje v  pracovních 
dnech, operace jsou prováděny od pondělí 
do pátku od 7.00 do 15.00 hodin a ve stej‑
ném režimu funguje i  chirurgická ambu‑
lance, která – vedle běžných ambulantních 
vyšetření, poskytuje ambulantní zázemí při 
objednávání plánovaných operačních zá‑
kroků a následně i ambulantní pooperační 
péči. Objednací doba k operaci se po většinu 

roku se pohybovala na hranici dvou týdnů. 
Moderní a kvalitně vybavené pracoviště dis‑
ponuje třemi operačními sály a dvěma stani‑
cemi s lůžky, rozděleně pro část chirurgickou 
a ortopedickou.

Text je přerušen z důvodu překročení sta‑
noveného počtu znaků, nezkrácenou tisko‑
vou zprávu najdete na: www.ostrovskyme‑
sicnik.cz (pozn. ed)

Markéta Singerová, 
tisková mluvčí Nemocnice Ostrov

BAROKNÍ SOCHAŘSTVÍ V OSTROVĚ
Příspěvek k Roku baroka – I. část
Sochařské památky baroka v Ostrově se za‑
chovaly především ve vnitřním vybavení kos‑
telů. Málokdo ví, že Ostrov – tehdy Schlac‑
kenwerth – měl svého sochaře. Byl jím Martin 
Möckl, či také v různých dokladech uváděný 
jako Meckl, Meckel, Mäckel, ale hlavně jako 
Schlackenwether Bildhauer  – ostrovský so‑
chař. Narodil se roku 1643 v Květnové. Kde 
a jak získal své umělecké vzdělání, není dosud 
známo. Roku 1670 tehdejší majitel panství Ju‑
lius Franz, vévoda sasko‑lauenburský, uzavřel 
s teprve 27letým sochařem smlouvu na so‑
chařskou výzdobu právě dokončovaného kos‑
tela Zvěstování Panny Marie při koleji piaristů. 
Šlo o hlavní a dva postranní oltáře, svatostá‑
nek a kazatelnu. „Má použít suchého, nejlépe 
lipového dřeva.“ Práci dokončil o tři roky poz‑
ději a byl za ni odměněn sumou 375 zlatých. 
U hlavního oltáře to byly veliké postavy sv. 
Jáchyma a sv. Anny, na jednom z postranních 
oltářů postavy evangelistů Lukáše a Matouše. 
Sochařskou výzdobu kazatelny představoval 
Kristus‑Světovládce, Mojžíš, pravděpodobně 
David a postavy andělů na stříšce kazatelny 

a řezané reliéfy s biblickými náměty, kazatelnu 
ohraničující. Soubor Möcklových řezaných 
soch, stejně jako dlouhá řada dalších, velmi 
utrpěl v období počátku 50. let do roku 1995, 
kdy v klášterním areálu sídlil vojenský útvar. 
Řada soch z klášterního kostela však byla ještě 
včas přenesena a uložena a teprve po roce 
1989 předána církvi. Depozitář regionálních 
sochařských děl byl však vyloupen a zbyla jen 
malá část Möcklova díla, doplněná později 
o nalezené odcizené dílo – postavu sv. Anny, 
a to tři plastiky z kazatelny, dočasně zapůjčené 
karlovarskému muzeu a jeden z reliéfů, mo‑
tiv Rozsévače. Všechna dokládají autorovu 
znalost barokních principů, zvlášť v postavě 
sv. Anny, jejím rouchu i charakteristice tváře. 

„Ostrovský sochař“ vytvořil k roku 1690 také 
kamenný portál ostrovského zámku, později 
ještě řadu sochařských děl pro kostely v Sedlci, 
Krásném Údolí, Andělské Hoře. Zemřel roku 
1719. Zachovaly se archivní materiály a je uvá‑
děn v odborné literatuře.

Zdeňka Čepeláková, 
členka Spolku přátel města Ostrova

ZDRAVOTNICTVÍ

INZERCE

HELP FINANCIAL s.r.o.

  Volejte obchodního zástupce

Mobil: 727 895 461

Půjčíme Vám
od 5 do 50.000,- Kč

RPSN 195,34%

Kristus na kazatelně farního kostela
Foto: Kronika města Ostrov

Centrum jednodenní a plánované chirurgie je 
v provozu už rok. | Foto: Archiv Nemocnice Ostrov
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HOKEJOVÝ TURNAJ
Ještě před zahájením soutěže 9. září se koná 
na zimním stadionu v Ostrově turnaj pro 
ty nejmenší hokejisty. Turnaje se zúčastní 
hráči ročníku 2009 a hráči z přípravky, kteří 
budou letos hrát poprvé soutěž Karlovar‑
ského kraje. Turnaj bude jako vždy atraktivní 
a plný zážitků a určitě se bude na co koukat. 
HC ČERTI OSTROV sehrají několik utkání 
a jejich soupeři budou: HC 1929 PLZEŇ, HK 
KRALUPY, HC HVĚZDA PRAHA, HK LEV 
SLANÝ a německý VER SELB.

Tímto si vás dovolujeme po‑
zvat na turnaj, abyste společně 
s námi podpořili hráče HC ČERTI 
OSTROV a samozřejmě i ostatní 
týmy. Děkujeme!

Karel Procházka, 
organizátor turnaje

T‑Mobile Olympijský běh 2017
21. června
V rámci mezinárodního Olympijského dne 
vyběhlo současně v různých koutech naší 
republiky více jak třicet tisíc běžců. Do 
olympijského běhu se zapojil i Ostrov a to 
na úrovní bronzového závodu. Pořádání se 
na výbornou ujal MDDM. V 17 hodin byl 
odstartován běh dětí na 500 metrů. Na 
prvním místě se umístil Jakub Draský, na 
druhém místě Andrea Pokrupová, na tře‑
tím Nela Jurášová. Poté vyběhly děti a mlá‑
dež na kilometrovou trasu. Nejrychlejší byl 
Daniel Straka, na druhém místě skončil Jiří 
Donda, na třetím Pavel Horváth. V 18 ho‑
din byl odstartován hlavní závod mužů 
a žen na 5 km. Mezi ženami byla nejrych‑
lejší Anna Dvořáčková, na druhém místě 
se umístila Václava Molcárová a na třetím 
Štěpánka Brožková. Nejlepším mužem byl 
Jakub Coufal, druhý doběhl Daniel Straka, 
na 3. místě skončil Vítek Brožek.

X‑TRI
17. června
Tradiční závod v terénním triatlonu se letos 
uskutečnil nově na ostrovském koupališti 
a jeho okolí. Nejmenší děti, ročníky 2009 
a mladší závodily pouze v běhu na 400 me‑

trů. V kategorii dětí narozených v  letech 
2007 a 2008 se již soutěžilo v duatlonu – 
běh a jízda na horském kole. Děti narozené 
v roce 2007 a starší se již postavily na start 
klasického triatlonu, to znamená, že nechy‑
bělo ani plavání. Barvy Ostrova skvěle há‑
jil Lukáš Hamata ze ZŠ Myslbekova, který 
skončil na 2. místě. V kategorii 2003/2004 
zvítězil Matyáš Bauer, syn slavného otce 
Lukáše, ze ZŠ Masarykova Ostrov. V hlav‑
ním závodě mužů a žen se plavalo 200 m 
v bazénu, 7 km na horském kole a běželo 
se 1800 metrů. Lukáš Juránek z X team Ba 
No s přehledem zvítězil, na druhém místě 
se umístil závodník Cykloteamu Ostrov Jin‑
dřich Stuchl, bronz vybojoval Jan Nováček 
z TJ Slovanu K. Vary. Heidi Juránková zvítě‑
zila mezi ženami, před druhou Radkou Sla‑
ninovou a třetí Eliškou Šimůnkovou. V zá‑
vodě škol se z vítězství radovala ZŠ Masa‑
rykova Ostrov, před druhou ZŠ JAK K. Vary 
a třetí ZŠ Poštovní. Zahanbit se nenechala 
ani další ostrovská škola Myslbekova, která 
se umístila na 5. místě v konkurenci 23 škol.

DEN PLNÝ FOTBALU
24. června
FK Ostrov uspořádal již 8. ročník. Letos 
se zúčastnilo 680 dětí. Hrálo se v sedmi 

věkových kategoriích. V  nejmladší ka‑
tegorii ročníků 2010 se z vítězství rado‑
val tým MFK Most, FK Ostrov si dlouho 
držel medailové umístění, nakonec díky 
horšímu skóre skončil na 5. místě. V roč‑
níku 2009 byli nejlepší hosté z Německa, 
ostrovští chlapci skončili na 9. místě. 
O rok starší fotbalisté měli jasného vítěze 
a to 1. FC K. Vary, FK Ostrov bral pohár 
za třetí místo. V kategorii 2007 zvítězil 
tým SKK Hovorčovice, FK Ostrov skončil 
těsně pod stupni vítězů na 4. místě. FK 
Baník Sokolov zvítězil v kategorii ročníků 
2006, FK Ostrov skončil hned v  závěsu 
na druhém místě. Spojená kategorie roč‑
níků 2004/2005 měla suverénního vítěze 
SK Jičín, ostrovští fotbalisté skončili šestí. 
Mezi nejstaršími chlapci, narozenými 
v  letech 2002/2003, byli nejlepší hráči 
FK Tachov, domácí hráli také výborně 
a nakonec z toho byly bronzové medaile. 
Turnaj probíhal od ranních hodin až do 
podvečera, byl jako vždy skvěle připra‑
ven. Neobešel by se bez nadšenců, kteří 
se kolem FK Ostrov pohybují, ale také 
bez sponzorů, kraje a města Ostrov, kteří 
tuto akci rádi podporují.

Lada Bláhová, redaktorka 
sportovních zpráv TV Ostrov

inzerce

Foto: Archiv autora
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CYKLOTEAM OSTROV USPĚL
Ve dnech 24. 6. až 29. 6. 2017 se v Brně 
uskutečnily hry VIII. letní olympiády dětí 
a mládeže 2017. Na tyto hry byli z kaž‑
dého kraje České republiky nominování 
sportovci, kteří změřili své síly v  rámci 
22 sportovních odvětví. Celkem bylo 
z celé ČR nominováno 3623 sportovců 
ve věku 12‑16 let. Z Cykloteamu Ostrov 
splnili nominační kritéria na tuto olym‑
piádu Sára Peterková jako starší žákyně 
a Marek Liška v kategorii kadetů. Do pro‑
gramu her byly v  rámci cyklistiky zařa‑
zeny závod MTB crosscountry a pak čtyři 
disciplíny v dráhové cyklistice. A právě 
v dráhové cyklistice oba uspěli. Výborně 
si vedla Sára Peterková, která vybojovala 
jednu stříbrnou a dvě bronzové medaile 
a Marek Liška pak přidal jednu medaili 
bronzovou.
Přehled disciplín dráhové cyklistiky 
a umístění našich závodníků:
• 200m letmý start; Sára Peterková 

3. místo, Marek Liška 5. místo
• stíhací závod jednotlivců 1km; Sára 

Peterková 3. místo
• stíhací závod jednotlivců 2km; Marek 

Liška 3. místo
• 500 m pevný start; Sára Peterková 

2. místo, Marek Liška 4. místo
• scratch; oba 6. místo
Oběma patří dík za výbornou reprezentaci 
Karlovarského kraje a samozřejmě i našeho 
města.

MARTIN ČECHMAN 
ELITNÍM MISTREM ČR
Ani přestup z juniorů do mužů Martina 
nepřibrzdil v  dráhové kariéře. První ví‑
kend v červenci absolvoval mistrovskou 
premiéru v  mužské sprinterské elitě. 
Z české špičky chyběl pouze Tomáš Bá‑
bek, který závodil v  Japonsku. Martin 

již v kvalifikaci sprintu zajel nejrychlejší 
čas. V samotném závodě porazil všechny 
soupeře a zaslouženě se stal mistrem ČR 
ve sprintu. Druhý den přidal titul vicemi‑
stra ČR v pevném kilometru, kde těsně 
prohrál s reprezentantem Davidem Soj‑
kou. Poslední den se jela další olympij‑
ská disciplína keirin a i zde si Ostrovský 
rodák doslova pohrál se soupeři. Cílem 
prolétl na 1. místě a získal tak již druhý 
mistrovský titul v mužské elitě a to jen 
v  18 letech! Navíc bude smět závodit 
v  obou disciplínách v  dresu mistra ČR 
a to až do příštího MČR. Následující zá‑

vody Martina čekají v Portugalské Ana‑
dii koncem července, kde bude bojovat 
o evropský titul. Držíme palce!

SÁRA PETERKOVÁ MISTRYNÍ ČR
Mladá závodnice Cykloteamu Ostrov si 
ani nestačila odpočinout po skvělém vy‑
stoupení na Olympiádě dětí a  mládeže 
a již po pár dnech stála na startu MČR ve 
sprinterských disciplínách na brněnském 
velodromu. Svoje vystoupení ještě vylep‑
šila a  stala se mistryní ČR v  teamovém 
sprintu. Navíc jí jen těsně unikl dres mis‑
tryně v  disciplíně 500 m s  pevným star‑
tem, kdy zlato prohrála jen o pár desetin 
sekundy. Ke zlatu a stříbru potom ještě při‑
dala bronz ze sprintu a keirinu. Na tomto 
šampionátu zanechali Ostrováci nesmaza‑
telnou stopu! Markovi Liškovi unikly hned 
tři medaile jen díky neobyčejné smůle, 
kterou si sportovec vybere jednou za ži‑
vot. Junior Jiří Luxík, stejně jako Martin 
Čechman, odchovanec Cykloteamu dnes 
již závodící za Duklu Brno, vybojoval titul 
v teamovém sprintu a přidal stříbro v in‑
dividuálním sprintu a pevném kilometru. 
V Keirinu si dospurtoval pro bronz a i jeho 
čeká Mistrovství Evropy v Portugalsku!

Jiří Čechman, 
předseda Cykloteamu

Vítězný dojezd Martina v Keirinu na MČR | Foto: Archiv Cykloteamu Ostrov

Medailisté z letních ODM Marek Liška a Sára Peterková
Foto: Archiv Cykloteamu Ostrov
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HOUBY KOLEM OSTROVA
Pozvánka na přednášku 18.  srpna 17:00 
hod., klášterní kostel

Tento článek píšu v  době, kdy se na 
českou kotlinu konečně „usmála“ zamra‑
čená obloha a sneslo se, tu více, tu méně, 
i něco dešťové vody. Tradičně tedy nejásají 
zemědělci (znáte to, buď je sucho, nebo 
mokro…), protože jim začalo pršet teprve 
v době, kdy již jsou na spadnutí žně, sudy 
na zahrádkách jsou plné, zahrádky ovládli 
španělští slimáci a Ohře konečně vystou‑
pala na stav hladiny, který odpovídá su‑
chému srpnu… Berte, prosím, má slova jen 
jako úvodní vtip, změny počasí jsou samo‑
zřejmě tématem velmi vážným a rozhodně 
si tato tematika nezaslouží znevažování 
a zlehčování na úrovni žebříčku společen‑
ských a ekologických témat.

Ale k věci, onen déšť, pokud bude dáno 
a bude padat alespoň 1‑2 x týdně, iniciuje 
u hub tvorbu plodnic a to je okamžik, který 
určitě každého houbaře zajímá. Z lesů jde 
pára, kdy tedy vyrazit?

Otázka je to jednoduchá, až téměř in‑
stinktivně, na bázi pudové (tady uvažujme 
o  základním živočišném pudu opatřit si 
potravu) vyslovovaná. Odpověď ale tak 
snadná není a je třeba začít se selským ro‑
zumem a vědou: houba, která nás zajímá, 
je pouze nadzemní částí rozsáhlého orga‑
nismu, který za optimálních podmínek vy‑
tvoří plodnice (tedy to, co sbíráme), které 
nejsou ničím jiným, než továrnou a  star‑
tovací rampou pro miliardy výtrusů, jimiž 
se houba šíří. Jedná se tedy, v rámci často 
velmi dlouhého života houby jako jedince, 
o poměrně zbytný útvar, jehož vytvoření je 
ale energeticky náročné. Houba tak často 
zvažuje, zda má cenu plodnici vytvářet, 
pokud senzoricky zaznamená, že by to ne‑
mělo cenu. Pokud by plodnice začala růst 
za sucha – uschne a nebude k ničemu, v pří‑
lišné zimě nebo teple by se v ní nevyvíjely 
optimálně výtrusy a zase by to vyšlo vni‑
več, v přílišném vlhku zplesniví atd. Ve své 
primitivní jednoduchosti je houba vlastně 
velmi rafinovaným organismem, a pokud 
se to nevyplatí, plodnice nemusí vytvářet 
i roky nebo desetiletí.

Martin Chochel

VÁŽENÍ OBČANÉ MĚSTA 
OSTROVA,
poslední zastupitelstvo se konalo 
28. 6. 2017, kdy jsme měli na programu ně‑
kolik velmi zajímavých bodů. Již z průběhu 
cca půlhodinové diskuse k  programu se 
dalo očekávat, že jednání bude místy bouř‑
livé a velice dlouhé. Vzhledem k tomu, že 
byly vyřčeny i otázky týkající se mé osoby, 
případně Ostrovské teplárenské, a.s., a pro‑
tože jsem již neměl možnost na otázky na 

PROSTOR PRO VAŠE NÁZORYHYDE PARK
Příspěvky v této rubrice jsou zveřejněny vždy v originální podobě. V případě překročení stanovené hranice počtu znaků, nebo 
vysokého počtu příspěvků, je zde uvedena část textu či upoutávka, kompletní příspěvek je zveřejněn na webu Ostrovského 
měsíčníku v sekci Neotištěné příspěvky, kde naleznete i další nevyžádané příspěvky. Web OM: www.ostrovskymesicnik.cz 
nebo na stránce města www.ostrov.cz; odkaz vpravo.

PROHLÁŠENÍ
V poslední době se v Ostrově množí účelové 
fámy, které poškozují nejen jednotlivé členy, 
ale také ČSSD jako celek. Protože osobní 
vztahy mezi členy již projednal Okresní vý‑
konný výbor a existují pochybnosti o tom, 
že členové z Ostrovské MO porušují stanovy, 
zahájila kontrolní komise prověření podnětů, 
které byly Okresnímu výkonnému výboru 
ČSSD předloženy. Po prověření budou při‑
jata odpovídající opatření. Prohlašuji, že in‑
formace o vyloučení některých členů ČSSD 
v Ostrově jsou v tuto chvíli jen fabulací pře‑
devším bývalých členů Rady města Ostrov, 
kteří neuspěli v koaličním projektu a v klubu 
zastupitelů nebyli schopni sebereflexe při 
práci v kolektivu koaliční spolupráce. Vzhle‑
dem k tomu, že v současné době kontrolní 
orgány ČSSD projednávají podněty a infor‑
mace týkající se právě členů z Ostrova, budu 
media o závěrech a rozhodnutí Okresního 
výkonného výboru ČSSD informovat hned 
poté v samostatné tiskové zprávě.

Výsledky ČSSD v Ostrově nejsou dílem 
jednotlivců, ale prací celého týmu, který 
podporuji v  koaliční spolupráci, ale ta je 
dnes i svárem jednotlivců a bude v brzké 
době odpovídajícím způsobem vyřešena tak, 
aby byla vyvozena nejen členská, ale i právní 
odpovědnost těch, kteří poškozují práci nás 
všech, nejen ve veřejném prostoru, ale i na 
sociálních sítích.

Nechci zatěžovat občany vcelku běžnými 
vnitrostranickými procesy, pouze reaguji na 
informace zcela nepravdivé.

Michal Riško, předseda ČSSD 
OVV Karlovy Vary

REAKCE NA PROHLÁŠENÍ 
PROZATÍMNÍHO STAROSTY

Vážení spoluobčané, po událostech, které 
vedly k odchodu MO ČSSD Ostrov do opo‑
zice, jsem se opět znovu ujal vedení MO 
ČSSD. Nerad se vracím k minulým událos‑
tem, hlavně pro jistou trapnost, jež na nich 
ulpěla. S lidmi, kteří podrazili náš tým, sho‑
dili a pomlouvali výsledky naší práce, jsme 
se definitivně rozloučili. Ten hloupý pocit 
trapnosti se trochu více rozmazává tím, jak 
úporně se nás tito lidé snaží držet, přestože 
jim dáváme najevo zřejmý despekt. Ale 
s  těmi lidmi se nedá spolupracovat, pro‑
tože s námi vůbec nekomunikují. Jsou proti 
vůli demokratické většiny v  koalici, k  je‑
jímuž sestavení je ze sociální demokracie 
nikdo nepověřil. Jednají naprosto svévolně 
či rozeštvávají záměrně členstvo. A tak nám 
nezbylo, než je vyloučit, dříve než se jim 
MO ČSSD Ostrov podaří rozbít a znemož‑
nit. Přeji Železnému, Leupold a Kalouskovi 
hodně štěstí v jiném politickém subjektu, 
ale s námi již opravdu ne! Podíváme‑li se 
objektivně na dobu, kdy město spravovala 
spolu s partnery ČSSD, bylo to období pro‑
gresivní. Město zlepšilo svůj vzhled, dotáhla 
se rekonstrukce zámku. Zahájilo letní kino, 
hudební festival a obecně se kulturní život 
ve městě oproti předcházejícím obdobím 
velmi zlepšil. Podařilo se dokončit obsazení 
průmyslové zóny a zvýšit nabídku pracov‑
ních příležitostí, což mělo pozitivní vliv na 
růst mezd. Poslední roky skončilo hospoda‑
ření města ve výrazném přebytku, nebylo 
žádných skandálů. Tvrzení, že odvolání sta‑
rosty Pavla Čekana a nakonec i rady města 
bylo nutné s ohledem na projekt „Hotelu 
Myslivna“ je účelově nepravdivé a  slouží 
k oklamání veřejnosti. Už od 20. února exi‑
stovala dohoda, že se projekt znovu pře‑
pracuje a bude přizván silný investor, a pan 
Železný to moc dobře věděl. Pochopitelně 
se budeme o vaši přízeň ve volbách ucházet 
opět. Přál bych si však, aby vás události po‑
sledních měsíců neznechutily, aby se opět 
obnovila vaše důvěra v ostrovskou sociální 
demokracii.

Ing. Václav Hanzl, předseda 
MO ČSSD Ostrov
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Skládky v Ostrově 
– fotodokumentace 
Městské policie Ostrov
Černé skládky jsou pro město Ostrov čer‑
nou můrou. Znepříjemňují životní pro‑
středí, hyzdí okolí, navíc jejich odstranění 
odčerpává peníze z  městské pokladny. 
Černou skládkou je i  odpad odložený 
u popelnic. V roce 2016 město zaplatilo 
za likvidaci skládek 372 527 Kč, letos do 
poloviny roku jde o částku ve výši 109 799 
Kč. K odkládání odpadu slouží popelnice, 
případně sběrný dvůr.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

místě odpovědět, rozhodl jsem to udělat 
prostřednictvím Ostrovského měsíčníku 
a  současně občanům sdělit svůj názor 
i k ostatním projednávaným bodům.

V úvodu byla schvalována dohoda o na‑
rovnání s firmou Jurica a.s. a městem Os‑
trov ve věci zpracované projektové doku‑
mentace na rekonstrukci hotelu Myslivna. 
Firma Jurica a.s. na základě požadavků zá‑
stupců města bez uzavřené smlouvy nebo 
objednávky zpracovala projektovou doku‑
mentaci za několik miliónů, kterou město 
následně převzalo a využilo ve stavebním 
řízení. Je s  podivem, že bez výběrového 
řízení, bez schválení zastupitelstvem, pří‑
padně radou města, si toto bývalý starosta 
Bc. Čekan v rozporu s příslušnými zákony 
vůbec mohl dovolit. Očekával jsem, že 
v rámci diskuse své počínání občanům vy‑
světlí, ale po celou dobu projednávání to‑
hoto bodu on i bývalí členové rady města 
mlčeli jako ryby.

Dalším důležitým bodem jednání byla 
účetní závěrka Dopravního podniku Ost‑
rov a návrh na odvolání stávajícího jedna‑
tele za město pana Matějky a navržení no‑
vého jednatele Ing. Nedvěda.
Text pokračuje na webu (pozn. ed)

Ing. Hrušovský Tibor, 
zastupitel města Ostrov za ODS

SLIBY, ANEB CHYBY 
NA 540 DNÍ
LEPŠÍ KOMUNIKACE
Jedním z vyřčených slibů nového vedení 
byla lepší k.o.m.u.n.i.k.a.c.e.

Nejen zastupitelé, ale i občané města se 
mohli z úst pana místostarosty při jednání 
zastupitelstva města dozvědět budoucí 
složení dozorčí rady a  představenstva 
ostrovské teplárny. Ani na přímou výzvu 

PRÁZDNINOVÁ HRA 
SE SLOVY

Návod:
Najdeš rytmus?
Najdeš smysl?
Najdeš rým?
Když ne,
tak je to šprým?
Zadání:
Vždy jsem zde i když jinde mne vidí
přes touhu opouštět
mozek i srdce
okovům místním mým rozumí.
S mě blízkými tu žiji
víc než kdekoliv
byť lidmi lepšími či horšími
nejsou než cokoli.
S pocitem lehkým vracím se obvykle

Foto: Archiv autora

nocí či dnem
však těžce bych snášel nezvykle
být zpět dovlečen
právě jen sem.
Tak s ohni u nohou i
z očí do hvězd tvých Realito
se zpovídám
čím mé město je mi
a čím i sobě jsem si toto
kdykoliv odpovídám:
Ničím více či méně než jsme si
dle svých zásad párem souzeným
kéž svobodným Ostrovem
budiž svobodným Ostrovanem
též kauzálně odsouzeným
nexem všudypřítomným.
Řešení:
I nesvéprávný má svésprávné.
Odměna:
Jistá v mnohosmyslu svém
květina jak piranha
bezpečně zubatá
nesuchá na suchu papírovém.

Miloslav Liška, Ostrov

ZKLAMÁNÍ
Patřím mezi občany Ostrova, na které se 
někteří zastupitelé často odvolávají při 
svém zasedání. Od mnou volených zastu‑
pitelů očekávám odpovědné jednání a do‑
držování stanoveného programu zasedání, 
a ne divadlo „Kdo z koho“. Vašimi vzájem‑
nými neomalenými a nedůstojnými výpady, 
které mají daleko od konstruktivní komu‑
nální politiky, jste narušili průběh jednání 
a zpochybnili podstatu demokracie. Jsem 
znechucena průběhem posledního za‑
stupitelstva a buďte ujištěni, že v příštích 
volbách budu vybírat takové zástupce, na 
které budu moci být hrda.

Věra Hoffmannová, Ostrov

zastupitele jsme se tyto informace nedo‑
zvěděli, ačkoliv definitivní volba těchto 
orgánů proběhla ihned po ukončení jed‑
nání zastupitelstva a městská rada tedy 
musela mít jasné nominace již v době ko‑
nání zastupitelstva. Stydí se snad zastupi‑
telé, Hrušovský, Kalousek, Bureš, Polední‑
ček, Nedvěd a Palivec, za své další placené 
funkce? Považuje vedení města tento způ‑
sob za lepší komunikaci vůči zastupitelům 
i občanům?

Pavlína Lišková, zastupitelka města Ostrov
Fotomontáž (příloha k článku) je na webu OM
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VÝHERNÍ KŘÍŽOVKA

PODĚKOVÁNÍ

TAJENKA KŘÍŽOVKY
Vážení čtenáři, tajenka křížovky z  minu‑
lého čísla zněla: ZÁZEMÍ FOTBALOVÉHO 
KLUBU OSTROV. Z  úspěšných luštitelů 
byla vylosována Jana Hroudová; vyhrála 
dvě vstupenky na Zámecké divadlo. Vy‑
zvednout si je může od 1. srpna v infocentru 
Domu kultury Ostrov. Srdečně gratulujeme.

Znění tajenky křížovky z tohoto čísla zašlete 
nejpozději do 9. srpna na: mesicnik@ostrov.cz, 
případně doručte do podatelny MěÚ Ostrov, 
Jáchymovská 1 v zalepené obálce, označené 

„Ostrovský měsíčník“. Vždy prosím uveďte své 
celé jméno a kontakt na vás. Ze správných od‑
povědí opět vylosujeme výherce, který získá 
vstupenky na některou z kulturních akcí DK 
Ostrov. Jméno výherce zveřejníme v Ostrov‑
ském měsíčníku.

Tvorbu křížovky zajišťuje grafická společ‑
nost Alfasoft s.r.o.

Mgr. Lucie Mildorfová, šéfredaktorka OM

VELKÝ DÍK
Život tropí hlouposti. Mezi ně patří i smůla. 
Té jsem měl v posledních dvou letech až příliš. 
Bohužel samé zdravotní. Poslední vyvrcholila 
tak, že jsem skončil na operačním stole plas‑
tické chirurgie Fakultní nemocnice v  Plzni. 
Když jsem byl propuštěn, předali mě lékaři 
do doléčování našim ostrovským sestřičkám 
z Agentury Katka. Právě jim těmito řádky dě‑
kuji. Nejen za zdravotní péči a podstatnou zá‑
sluhu na tom, že to skončilo, ale také za těch 
pár povzbudivých slov, která mně v momen‑
tálně dost složité situaci dokázaly říci. A tak 
sestřičky z ostrovské Katky, ještě jednou velký 
dík a přání Vaší péčí hodně uzdravených nejen 
v Ostrově, ale i v terénu.

Vladimír Fišer, Ostrov

PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych prostřednictvím OM poděko‑
vala paní magistře Martině Opichalové. Dne 
9. 6. 2017 můj syn ztratil cestou z nákupu 
peněženku s  větším finančním obnosem, 
platební kartou a dalšími dokumenty. Paní 
magistra tuto peněženku našla a odevzdala 
na služebně městské policie. Tímto bychom 
jí rádi ještě jednou moc poděkovali, ušetřila 
nám starosti s  vyřizováním nových doku‑
mentů a synovi našetřené peníze. Ne každý by 
se v takové situaci zachoval stejně.

Zároveň chceme poděkovat městské poli‑
cii, strážníci neprodleně nález osobně doručili 
synovi domů.

Jana Kačmárová

- GALANTERIE - nitě, jehly, špendlíky, metry, zipy, stuhy
- pletací a háčkovací příze, jehlice a háčky, krajky...
- pomůcky pro patchwork, nůžky, křídy, vyšívání, korálky...

Po-Pá
8:00-12:00

13:00-17:00

Ostrov
Dukelských hrdinů

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

PRO DĚTI DO ŠKOLY A DO ŠKOLKY
zástěry, ručníky, pytlíky na přezůvky, prostírkyNOVINKY

- ŠICÍ STROJE pro domácnost a průmysl - prodej a servis
- řezací a žehlící technika, broušení nožů a nůžek a jiné...

inzerce




