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BŘEZEN – NEJEN MĚSÍC KNIHY
Městská knihovna Ostrov
zve na autorské čtení, přednášky,
kurz trénovaní paměti a další akce.
Podrobnosti si přečtete na straně 18.
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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.

UPOZORNĚNÍ!
Uzávěrka pro příspěvky a objednávky inzerce
do dubnového čísla je 11. března. 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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NOMINACE NA CENU Ď
Udělování ceny Ď (s podtitulem – dík me-
cenášům a  dobrodincům) vstupuje do 
svého 18. ročníku.

Cena Ď je česká cena určená mecená-
šům, dobrodincům a sponzorům v oblasti 
kultury, charity, vědy, vzdělávání a  mo-
rálních hodnot. Nominovat je mohou zá-
jmové spolky, školy, knihovny, muzea, obce 
a města, pořadatelé výstav, nemocnice, pa-
mátkové a historické objekty, nadace, dět-
ské domovy, domovy pro seniory, farní cha-
rity, sociální ústavy, pořadatelé kulturních 
a  dobročinných akcí, pořadatelé veřejně 
prospěšných projektů a další.

Bez ohledu na účast a výsledky v měst-
ských a krajských kolech jsou všechny no-
minace zařazeny do celostátního finále, 
které se uskuteční 7. června 2018 ve Stavov-
ském divadle v Praze. Zde má nominovaný 
šanci získat jednu z mnoha celostátních cen 
Ď, dle posouzení celostátního Kolegia. Pro 
účast ve finále není nutné absolvovat měst-
ské či krajské kolo.

Poprvé byla cena Ď udělena v Národním 
divadle v Praze v roce 2001. Od roku 2011 
jsou pořádána krajská kola a postupně se 
k této akci připojují i města se svými měst-
skými koly. Všechna krajská kola v našem 
regionu byla pořádána v Ostrově. Od roku 
2012 pořádá Ostrov současně s krajským 
kolem i kolo městské. Slavnost se zpočátku 
odehrávala v domě kultury, poté v klášterní 
zahradě, a od roku 2016 se dějištěm předá-
vání cen stala Dvorana zámku Ostrov. Zde 
se také uskuteční letošní slavnostní cere-
moniál předávání městské i krajské ceny 
Ď – v úterý 24. dubna 2018 od 18:00 hodin.

„Definitivní uzávěrka nominací na celo-
státní finále ceny Ď 2018 je 15. dubna 2018,“ 
říká autor a  pořadatel celé akce Richard 
Langer a dodává: „Pokud si ale přejete, aby 
Vaše nominace prošla městským či kraj-
ským předkolem, nominujte co nejdříve. 
Tato předkola jsou šancí k ocenění ve svém 
kraji a městě navíc.“
Nominační tabulku a další podrobnosti na-
leznete na: www.cena-d.cz

Nominace na cenu Ď v městském kole 
doručte nejpozději do 3. dubna 2018:
• osobně do podatelny Městského úřadu 

Ostrov
• nebo elektronicky na e-mail: zzelezna@

ostrov.cz
• nebo poštou na adresu: MěÚ Ostrov, 

Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov / Zuzana 
Železná

Ať už si vyberete kteroukoli z  možností, 
označte vaši nominaci „CENA Ď“
Kontakt pro případ dotazů  – Zuzana 
Železná, tel. 354 224 837

redakce s použitím zdroje: www.cena-d.cz

BŘEZNOVÉ TERMÍNY SETKÁNÍ OBČANŮ 
SE STAROSTOU A S 1. MÍSTOSTAROSTOU

Zajímá vás dění ve městě a chcete zjistit více u nejvyšších představitelů 
města? Starosta města Ostrov Josef Železný a 1. místostarosta Petr Šindelář 
vás rádi přivítají v sídle města Ostrov, Jáchymovská 1 (zámek). Pravidelná 

setkávání se uskutečňují od listopadu 2017.

Návštěvní den u starosty je 7. března v 14:00‑16:00

Návštěvní den u 1. místostarosty je 5. března v 10:00‑12:00

Návštěva u starosty i místostarosty probíhá v pořadí, 
ve kterém se návštěvníci dostavují k sekretariátu starosty –  

č. dveří A.2.22 v 1. poschodí budovy A.
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KOMENTÁŘ STAROSTY K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2018
Vážení spoluobčané,
v  tomto příspěvku bych vám chtěl před-
stavit rozpočet města na rok 2018, který 
je v mnoha ohledech průlomový. Kromě 
toho bych vám také rád osvětlil alespoň 
stručnou historii zpracovávání jeho návrhu, 
kdy ke konečné podobě proběhlo mnoho 
schůzek. Vše bylo završeno na pracovním 
jednání Zastupitelstva města Ostrov dne 
10.  ledna 2018, kde byly zapracovány po-
slední změny – tedy připomínky zastupi-
telů Libora Bílka a Pavlíny Liškové.

Připomenul bych časový sled schvalo-
vání návrhu rozpočtu, kdy byl stanoven 
termín do 18.  12.  2017 pro písemné při-
pomínky zastupitelů a  následně datum 
17. 01. 2018 pro projednání ve finančním 
výboru. Můžu tedy říci, že v předloženém 
návrhu byly zapracovány všechny smys-
luplné připomínky vznesené napříč poli-
tickým spektrem. V  tomto spatřuji zcela 
nový přístup k tvorbě tohoto důležitého 
dokumentu. Z důvodu poctivého přístupu 
k  jeho zpracování vznikl časový posun 
oproti předešlým letům. Je ale třeba zdůraz-
nit, že ani v minulosti nebylo schvalování 
až začátkem daného roku výjimkou. Tento 
zodpovědný postup při zpracování návrhu 
rozpočtu je především vidět v  rozdílech 
mezi druhým a třetím čtením návrhu, kdy 
po zapracování kompromisu mezi navrže-
nými úsporami a  možnostmi jejich reali-
zace došlo k úspoře cca 6 mil. Kč.
Proč jsme se snažili o úsporu?
Především z toho důvodu, že jsme chtěli na-
plnit body programového prohlášení naší 
koalice, kdy je naším hlavním cílem řádná 
údržba stávajícího majetku a příprava ne-
zbytných nových investic, které přispějí 
k rozvoji a zkvalitnění života města.

Dále jsou ve schváleném rozpočtu po-
ložky podporující sport, kulturu a sociální 
potřeby, které odpovídají požadavkům ža-
datelů dle finančních možností města. Jsme 
si vědomi toho, že tato část by mohla být na 
základě požadavků občanů mnohem vyšší, 
ale jako řádní hospodáři musíme přistupo-
vat k těmto výdajům také z hlediska opatr-
nosti a smysluplnosti tak, abychom zajistili 
bezproblémový chod města ve všech oblas-
tech života.

A nyní můžeme přejít k vlastnímu roz-
počtu na rok 2018. Jeho návrh byl zastu-
pitelům předložen opět jako schodkový, 
kde celkové příjmy města činí 352 786 tis. 
Kč a celkové výdaje města činí 396 090 tis. 
Kč. Podle rozpočtové legislativy se musí 
předložit ke schválení vyrovnaný návrh 
rozpočtu města, proto byla v předloženém 
dokumentu zapojena část výsledku hospo-
daření roku 2017 ve výši 43 304 tis. Kč.
Jaký je tedy předpoklad úspor, tedy 
výsledku hospodaření za rok 2017?
K  31.  12.  2017 jsme měli na běžných 
účtech našeho města cca 90 mil. Kč. 
Těchto 90 mil. Kč představuje výsledek 
hospodaření za rok 2017. Vedle tohoto 
jsme uspořili na fondu rozvoje cca 8 mil. 
Kč. Jak je vidět, jedná se o excelentní čísla. 
Celkem jsme tedy měli k dispozici cca 98 
mil. Kč. Z těchto 98 mil. Kč jsme přitom 
43 mil. Kč zapojili do návrhu rozpočtu. 
A co uděláme se zbylou částí 55 mil. Kč?

Víme, že z částky 55 mil. máme na re-
zervním fondu 8 mil. Kč. K vypořádání je 
blokováno cca 7 mil. Kč. Kč (DOSPRA/
odpadové hospodářství – ECO KOM). To 
znamená, že k  rozdělení nám zbývá 40 
mil. Kč. Jak se naloží s těmito 40 mil. Kč, 
rozhodnou zastupitelé města na příštím 
zasedání ZM. Naše koalice pro naplnění 
svého programového prohlášení bude 
z této částky požadovat 10 mil. Kč pro 
fond budoucnosti. Dále při přidělování 
budeme zohledňovat naplňování našich 
cílů, což je především údržba stávajícího 
majetku a nezbytné nové investice, které 
přispějí k rozvoji města.

V tomto roce máme naplánované inves-
tiční akce, které jsou ve výši 82 925 tis. Kč, 
to je 21 % z celkových výdajů. Z význam-
ných investic bych zmínil opravu střechy 
na MDDM ve výši 6 mil. Kč, rekonstrukci 
malého bazénu na koupališti ve výši 5 mil. 

Kč, rekonstrukci silnic a ulic 20 mil. Kč, re-
konstrukci č. p. 617 – tedy komunitního 
domu pro seniory ve výši 11 mil. Kč, rekon-
strukci ulice Májová I. a II. etapy v částce 
15 mil. Kč.

Chtěl bych také připomenout některé 
významné položky v rámci provozních 
výdajů:
• Programové dotace na sport jsou ve 

výši 2 mil. Kč
• Programové dotace na kulturu ve výši 

1 mil. Kč
• Programové dotace na podporu 

a rozvoj sociálních služeb 3,5 mil. Kč
• Individuální dotace 0,5 mil. Kč
• Příspěvky pro příspěvkové organizace 

jsou ve výši cca 49 mil. Kč
• A pro informaci – nový atletický stadion 

nás letos bude stát cca 1 mil. Kč

Nově je v  rozpočtu výdajová položka na 
opravu chodníků v ucelených částech, to 
znamená, že vedle běžných oprav jednotli-
vých chodníků se budeme snažit provádět 
opravy v celých částech, na které je vyčle-
něna částka 2,5 mil. Kč.

Pro naše seniory nově zavedeme tzv. Se-
nior expres, kde rozpočet na provoz je před-
ložen ve výši 146 tis. Kč. Částka na nákup 
osobního automobilu je předpokládána ve 
výši 550 tis. Kč.

Závěrem bych chtěl upřímně poděko-
vat všem zastupitelům za aktivní přístup 
a  spolupráci při zpracovávání rozpočtu. 
Volba priorit v rámci jeho výdajové stránky 
se může v závislosti na politické příslušnosti 
jednotlivých zastupitelů samozřejmě růz-
nit. Nicméně jsem přesvědčen, že všichni 
sledujeme stejný cíl a tím je pozitivní roz-
voj a stabilní fungování Ostrova.

Ing. Josef Železný
starosta města
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NÁVŠTĚVY VEDENÍ MĚSTA NA GYMNÁZIU a SPŠ OSTROV
Zástupci města Ostrov navštívili ve druhé po-
lovině ledna dvě střední školy v Ostrově, jejichž 
zřizovatelem je Karlovarský kraj. S oběma ško-
lami vedení města dlouhodobě udržuje velmi 
dobré vztahy stejně jako s příspěvkovými or-
ganizacemi města.

STŘEDA 17. LEDNA 
GYMNÁZIUM OSTROV
Ředitel gymnázia Jaroslav Šafránek přivítal 
starostu Josefa Železného, 1. místostarostu 
Petra Šindeláře, 2. místostarostku Ilonu Leu-
pold a člena rady města Petra Kalouska.

Svoji návštěvu hosté zahájili ve 3D 
učebně, kde právě probíhal seminář biolo-
gie pod vedením profesorky biologie Kate-
řiny Ledvinové.

Nechyběla ani tradiční cesta dosluhují-
cím koridorem, jehož dny jsou nemilosrdně 
sečteny – během letních prázdnin by měl 
být nahrazen zcela novým objektem. Ředi-
tel Šafránek ve vestibulu představil papírový 
model stávajícího koridoru a vizualizaci no-
vého spojovacího prvku. Zmínil také další 
investiční akce a  záměry  – například vý-
stavbu nového pavilonu šaten, či plán nové 
učebny chemie, která by měla být vybudo-
vána v roce 2019. Poté byl při diskusi s peda-
gogy zmíněn lednový Den otevřených dveří 
(13. 01. 2018), o který je každoročně velký 
zájem ze strany rodičů a potencionálních 
žáků a studentů. Zájem o studium mají žáci 
až ze Sokolova či Chebu.

Eva Jílková, vyučující na gymnáziu dě-
jepis, německý a ruský jazyk, připomněla 
zahraniční studijní pobyty, které mají dlou-
holetou tradici a u studentů na gymnáziu 
se těší velké oblibě. Studenti mohou zpravi-
dla po absolvování 2. ročníku vyjet do SRN 
(partnerská gymnázia ve městech Schwar-
zenberg, Hof, Wunsiedel, Bayreuth), ale 
také do Velké Británie či Francie, a to až na 
roční studijní pobyt. Někteří studenti v za-
hraničí dokonce skládají maturitní zkoušky 

a pokračují ve studiu na tamních vysokých 
školách. Gymnázium tradičně kvalitně vy-
bavuje své studenty po stránce jazykové. 
Povinná je výuka angličtiny, jako druhý 
povinně volitelný jazyk si studenti mohou 
zvolit němčinu, francouzštinu, ruštinu a zá-
jmově také italštinu.

Pestrá je i nabídka dalších seminářů s po-
vinně volitelnými předměty. Jde například 
o semináře z informatiky a výpočetní tech-
niky, z matematiky, chemie, zeměpisu, děje-
pisu, biologie, seminář pro přípravu na certi-
fikované zkoušky z angličtiny, jazykové kon-
verzace, společenskovědní seminář a další.

„Studenti 3. ročníků a  septim si vybí-
rají 2 předměty s celkovou časovou dotací 
4 hodiny týdně. Pro studenty 4. ročníků 
a oktáv je celková časová dotace 12 hodin 
týdně – volí si celkem 4 předměty,“ uvedl 
ředitel gymnázia s tím, že právě volitelné 
předměty by měly napomáhat přípravě stu-
dentů k maturitě a být obohacením i pro je-
jich další studium či působení po ukončení 
střední školy. Ředitel také zmínil potřebu 
znalosti deskriptivní geometrie pro budoucí 
studenty stavebních fakult či latiny pro stu-
dium medicíny a cizích jazyků.

Maturitní zkouška ve školním roce 
2017/2018 se bude opět skládat ze dvou 
částí, tedy společné (státní) a  profilové 
(školní). Aby student maturitu složil, musí 
úspěšně složit povinné zkoušky obou 
těchto částí.

Jak ředitel Šafránek připomněl, škola 
má tradičně vysokou úspěšnost u maturit 
i  v počtu absolventů přijatých k dalšímu 
studiu na VŠ.

„Přihlášky na vysoké školy uměleckého 
směru studenti již podali, v těchto dnech 
probíhají talentové zkoušky. Na ostatní 
VŠ se přihlášky podávají v rozmezí měsíců 
února až dubna,“ informoval dále Jaroslav 
Šafránek a na dotaz starosty ohledně prefe-
rence technických oborů na VŠ odpověděl, 
že zájem má pouze 1/3 studentů z řad bu-
doucích maturantů.

Pro školní rok 2018/2019 ostrovské gym-
názium otevře dvě třídy osmiletého gymná-
zia (60 žáků) a jednu třídu čtyřletého gym-
názia (30 žáků). „Uchazečům, kteří si podají 
přihlášku ke studiu na naší škole, nabízíme 
přípravný kurz k  přijímacím zkouškám 
z matematiky a z českého jazyka a literatury. 
Obsahem kurzu je řešení modifikovaných 
testů společnosti CERMAT a jejich následný 
rozbor pod vedením pedagogů gymnázia. 
Kurz bude probíhat v budově gymnázia a je 
bezplatný. Lze se přihlásit na jednu či obě 
části,“ doplnil ředitel gymnázia.

Student Jakub Machek připravil pro 
hosty prezentaci k  tzv. oborovým dnům. 
Konají se vždy na konci školního roku, kdy 
jsou zveřejněna témata a studenti se zapi-
sují dle zájmu. V rámci akce se pak potká-
vají mladší žáci se staršími studenty. Každý 
předmět je představen v alternativní formě, 
například k výuce dějepisu je prezentována 
osobní praktická zkušenost s historickým 
šermem.

Ostrovské gymnázium klade důraz nejen 
na kvalitní výuku, ale ochotní pedagogové 

inzerce
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pořádají pro studenty zajímavé výlety či 
zahraničí studijní cesty (Rusko, Normandie, 
východní Banát – Rumunsko a další). Jakub 
Machek hostům ukázal fotografie z letošní 
poznávací cesty po Polsku.

„Aktivní pedagogický sbor je samozřejmě 
pro studenty velkým přínosem a určitě také 
inspirací,“ chválí školu starosta Josef Železný.

ČTVRTEK 18. LEDNA 
SPŠ OSTROV
Starostu Josefa Železného a  2. místosta-
rostku Ilonu Leupold přivítal ředitel školy Pa-
vel Žemlička, který hosty zavedl do učeben, 
kde právě probíhala praktická výuka oborů 
automechanik a autotronik.

V rámci změn ve školství Karlovarského 
kraje (úprava oborové struktury s platností 
od 1. ledna 2018) byla Střední průmyslová 
škola Ostrov sloučena se Střední odbor-
nou školou a středním odborným učilištěm 
Nejdek. Obory nejdecké střední školy byly 
rozděleny mezi Střední průmyslovou školu 
Ostrov a Střední školu stravování a služeb 
Karlovy Vary s  tím, že studenti dostudují 
ve škole, kde své studium začali. Nejdecké 
střední odborné škole zatím zůstane učební 
obor nástrojař.

„Bohužel od 1. září 2018 s největší pravdě-
podobností končí na naší škole obor tech-
nické lyceum,“ uvedl ředitel Žemlička s tím, že 
jde o obor vhodný pro žáky, kteří jsou již na 
základní škole přesvědčeni, že budou po ma-
turitě pokračovat v dalším studiu na některé 
z technických vysokých škol, nebo alespoň 
na vyšší odborné škole technického zaměření. 
Nově je posílena výuka předmětů podporu-
jících logické myšlení – matematika, fyzika, 
chemie, deskriptivní geometrie. Velký prostor 
má výpočetní technika, kde vedle základních 
dovedností potřebných k vypracování tech-
nických zpráv se žáci seznamují s  tvorbou 
webových stránek, programováním aplikací 
a jako samostatný předmět je vyučováno po-

užití CAD systémů. „S praktickou výukou se 
studenti dostanou do kontaktu ve druhém 
ročníku v předmětu dílenská cvičení, ve tře-
tím ročníku během čtrnáctidenní praxe a sa-
mozřejmě na mnoha exkurzích v průběhu 
studia. Ve  II. ročníku si studenti zvolí blok 
předmětů orientujících se na elektrotechniku, 
informační a komunikační technologie nebo 
strojírenství. Podle rozložení zájmu se jim na-
bídnou nejčastěji dvě zaměření z uvedených 
bloků. Základní odborný předmět pak pro-
vede žáky zvoleným oborem. Druhý ukáže na 
technické a technologické možnosti oboru. 
Třetí je zaměřen na praktická cvičení v labora-
tořích školy,“ vysvětlil ředitel SPŠ.

„Výhodou oboru Technické lyceum je 
vhodná sestava předmětů pro další studium 
a skutečnost, že absolvent získá úplné střední 
odborné vzdělání. Navíc má širší spektrum 
pro volbu vysoké školy. Obor je bezproblé-
mový i pro dívky, které mají dobré výsledky 
v  přírodovědných předmětech a  nechtějí 
studovat tzv. dívčí obory. Absolvent Tech-
nického lycea je připravován zejména k ter-
ciárnímu studiu technických oborů na vyso-
kých školách, popřípadě na vyšších odbor-
ných školách. S přijetím na VŠ technického 
charakteru naši studenti nemají problém. 
Absolventi nejčastěji odcházejí studovat do 
Plzně (Západočeská univerzita), do Prahy 
(České vysoké učení technické, Vysoká škola 
ekonomická), do Ústí nad Labem (Univer-
zita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem), do Brna 
a  jinam. Zejména Západočeská univerzita 
jeví o naše absolventy velký zájem a tomu 
odpovídá již letitá spolupráce mezi oběma 
školami v projektech, exkurzích i při orga-
nizaci Dne otevřených dveří v Plzni. Velmi 
úzce spolupracujeme též s Fakultou elektro-
technickou na ČVUT, která se snaží podchy-
tit naše žáky a získat je pro studium v Praze,“ 
upřesňuje ředitel SPŠ, který se se zrušením 
lycea jen těžko smiřuje.

Pavel Žemlička by si k  dokonalosti po-
skytovaných studijních oborů, kvalitního 
zázemí, nové budovy s moderním vybave-
ním představoval ještě internát pro dojíž-
dějící studenty. Jak v rozhovoru se zástupci 
ostrovské radnice uvedl, SPŠ by potřebovala 
ubytovací zařízení s cca 50 lůžky. Školu na-
vštěvují studenti od Kadaně, Klášterce až po 
Aš. Například studenti dojíždějící z Chebska 
musí bydlet na internátu v Karlových Varech.

Potřebu ubytovacího zařízení pro stu-
denty SPŠ ředitel doložil statistickými údaji, 
kdy vyhodnotil podíl studentů z  Ostrova, 
Karlových Varů a ostatních měst:
10 % tvoří studenti z Ostrova,  
20 % z K. Varů, 
70 % ze vzdálenějších měst.

Ředitel nechal zhotovit studii na vyu-
žití volných prostorů v bývalé ZŠ praktické 

a speciální v Krušnohorské ulici v Ostrově. 
Z kapacitních důvodů bohužel není možné 
projekt realizovat a  přístavba by byla ve-
lice nákladná. Jako jedna z možností se jeví 
stavba jednopodlažního internátu na po-
zemku SPŠ v těsném sousedství školy.

Zájem o studium na SPŠ je dlouhodobě 
velký. Dokladem je převis mnoha desítek zá-
jemců o studium i v rámci posledního přijí-
macího řízení. Například v Plzni se absolventi 
školy drží na předních příčkách v kvalitě při-
pravenosti ke studiu na VŠ a ve znalostech, 
které si odnášejí ze SPŠ Ostrov. A nejde jen 
o znalosti teoretické, teorie je na škole úzce 
skloubena s praxí. SPŠ už léta dobře spolu-
pracuje s partnery, jako jsou Witte Nejdek, 
ept connector Habartov a s dalšími. Nadstav-
bou a obohacením studentských osobností 
jsou aktivity, do který se studenti zapojují. 
Jde například o studentské volby prezidenta 
republiky, školní kolo matematické olympi-
ády, návštěvy ZČU Plzeň, projekt EDISON, 
zájezd do Velké Británie, sebeobrana pro 
vybrané třídy a mnoho dalších. Aktivitu pe-
dagogů i studentů podtrhuje i úspěch v při-
jímacím řízení, kdy se SPŠ od školního roku 
2017/2018 stala účastníkem mezinárodního 
projektu Hydrogen Horizon Automotive 
Challenge, organizovaného firmou Horizon 
Fuel Cell Europe. Projekt probíhá současně 
ve třech regionech světa – v Severní Ame-
rice, Evropě a Asii. Cílem projektu je přiblížit 
žákům problematiku globálních změn kli-
matu a koncept obnovitelných zdrojů ener-
gie, a tím podpořit jejich zájem o technické 
obory. Vzdělávací systém v rámci projektu 
využívá tvůrčí proces, při němž se zkoumá, 
experimentuje a hledá řešení komplexních 
problémů v zavádění alternativních zdrojů 
energie. Hlavní technologií projektu je vodí-
kový palivový článek sloužící k pohonu au-
tomobilu. Technické dovednosti a odborné 
znalosti studentů získané v rámci studia bu-
dou hlavním činitelem při stavbě modelu 
automobilu na hybridní pohon.

Škola poskytuje motivační školní prospě-
chová stipendia, a to ve dvou formách – za 
vynikající studijní výsledky a  jednorázové 
stipendium po ukončení studia. Dále je stu-
dentům oborů Elektrotechnika, Strojírenství 
a Technické lyceum určen krajský stipendijní 
program, studentům 2. - 4. ročníku oboru 
Elektrotechnika je určen motivační program 
Prokopa Diviše.

I u SPŠ si vedení města všímá aktivního 
přístupu pedagogů v procesu rozšiřování vě-
domostí a dovedností studentů nad rámec 
učebních osnov. „Obě školy mají v rámci kraje 
dlouholetou vysokou prestiž,“ říká 2. mís-
tostarostka Ilona Leupold a vyzdvihuje úlohu 
vedení škol i celého pedagogického sboru.

red
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SENIOR EXPRES – DOPRAVA PRO SENIORY
Ostrov přichází s novinkou, jejímž cílem je 
usnadnit dopravu po městě méně pohy-
blivým seniorům. Na jaře začne v Ostrově 
jezdit Senior expres. Službu přibližuje ini-
ciátorka projektu, místostarostka města 
Ilona Leupold: „Inspirovali jsme se v  So-
kolově, kde Senior expres slouží bez pro-
blémů už dva roky. Služba je tam ze strany 
seniorů hojně využívána. Považuji za důle-
žité pomoci s individuální dopravou lidem 
v Ostrově, pro které je například vzdálenost 
z bydliště k autobusové zastávce, nádraží, 
k lékaři či do obchodu těžko překonatelná. 
Mnohým starým lidem sice zdravotní stav 
dovolí, aby se o sebe doma postarali, ale 
velkou bariérou vůči okolnímu světu je pro 
ně chůze na delší vzdálenost. A právě tady 
by měl být důležitým pomocníkem Senior 
expres“.

Město pro službu pořizuje nový auto-
mobil Renault Kangoo bílé barvy, který 
bude mít pro snadnou identifikaci ná-
pis SENIOR EXPRES a znak města Ostrov. 
Službu bude provozovat Městská policie 
Ostrov. „Senior expres začne jezdit hned, 
jakmile obdržíme objednané auto,“ říká 
velitel Městské policie Ostrov Ladislav 

Martínek a dodává: „Jde o typ automobilu, 
jehož dodání trvá několik měsíců. Podle 
posledních informací bychom v  květnu 
mohli vyjet. Zajišťujeme také řidiče, kteří 
jsou vybíráni z  řad schopných uchazečů 
evidovaných úřadem práce.“

Komu je služba určena?
Občanům města Ostrov starším 70 let
Občanům města Ostrov starším 18 let 
s průkazem ZTP nebo ZTP/P

Ceník
Jednotné jízdné: 
každá osoba v autě = 20 Kč / 1 cesta

Postup v případě zájmu o službu 
Senior expres
1. Průkaz SENIOR EXPRES
Každý zájemce musí požádat o vystavení 
průkazu SENIOR EXPRES. Vystavení prů-
kazu zajišťuje odbor sociálních věcí a zdra-
votnictví (OSVZ) Městského úřadu Ostrov, 
jde o bezplatnou službu.

Kontaktní osoba – Marie Marcínková, 
kancelář v přízemí za podatelnou – č. A.1.23, 
tel. 354 224 858 / mmarcinkova@ostrov.cz

K vystavení průkazu je potřebná foto-
grafie žadatele.

2. Objednávka cesty
Vlastník průkazky si může objednat do-
pravu v předstihu (nejpozději však 2 pra-
covní dny předem) na čísle 725 050 375. 
Při objednání udává jméno, číslo průkazu 
SENIOR EXPRES a informace důležité pro 
plánovanou přepravu.

„Každou objednávku zaevidujeme,“ říká 
velitel městské policie Ladislav Martínek 
a  doplňuje: „Řidič přijede dle možností 
co nejblíž k  požadovanému místu, od 
žadatele o převoz vybere proti potvrzení 
částku 20 Kč a poté jej odveze na místo 
určení.“

Předpokládaná pracovní doba dopravy
Senior expresem: 
7:00 – 11:00 + 12:00 – 16:00

A jaký bude postup, pokud budete po-
třebovat využít dopravu poskytovanou Se-
nior expresem?

Zavoláte na číslo 725 050 375 a domlu-
víte si vše potřebné. O termínu, kdy bude 
doprava Senior expresem zahájena, vás bu-
deme včas informovat.

Město Ostrov vám přeje brzkou pohodl-
nou dopravu Senior expresem.

red

OSTROV HOSTIL KONFERENCI PÉČE O PAMÁTKY 
A KRAJINU V KARLOVARSKÉM KRAJI
Ve čtvrtek 8. února 2018 se v ostrovském 
zámku konala konference na téma Péče 
o památky a krajinu v Karlovarském kraji. 
Akce, jejíž 1. ročník se uskutečnil v minu-
lém roce, byla pořádána ve spolupráci se 
Spolkem pro dokumentaci a  obnovu pa-
mátek Karlovarska. Záštitu nad konferencí 
převzala náměstkyně hejtmanky Karlovar-
ského kraje a radní pro oblast kultury a pa-
mátkové péče Daniela Seifertová spolu s ře-
ditelkou územního odborného pracoviště 
Národního památkového ústavu v  Lokti 
Romanou Riegerovou.

Přítomní v  zaplněném zastupitelském 
sále se zájmem sledovali komentované pre-
zentace činnosti spolků, obcí, odborných 
institucí a  dalších organizací v  oblasti zá-
chrany a obnovy památek a kulturní krajiny 
na území Karlovarského kraje. Program za-
hrnoval přednášky na téma obnovy význam-
ných sakrálních staveb, panských sídel, hos-
podářských objektů, či lidové architektury. 
Posluchači se dozvěděli o významných ar-
cheologických průzkumech, či zpřístupňo-
vání a prezentaci významných hornických 
památek Krušnohoří.

Dále byly představeny postupy při konzer-
vaci zdiva zřícenin historických objektů, při 
zpracování stavebně-historického průzkumu 
a při dokumentaci historických krovů a reliktů 
zaniklého osídlení. Zajímavé bylo povídání 
o obnově drobných památek a minerálních 
pramenů v znovuobjevované kulturní krajině.

Mezi přednášejícími byli pracovníci regi-
onálních muzeí a dalších odborných insti-
tucí, starostové obcí, zástupci nejrůznějších 
spolků i majitelé památkových objektů. Kon-
ference byla zaměřena především na regio-
nální památky a památkou péči, její význam 
však jistě přesahuje rovněž do oblasti cestov-
ního ruchu, pro který jsou realizace záchrany 
a obnovy kulturního dědictví regionu důle-
žitým aspektem rozvoje.

Smyslem setkání je prezentovat veřej-
nosti ukázky příkladné péče o kulturní dědic-
tví regionu a představit vybrané realizované 
projekty a jejich iniciátory. Cílem konference 
je rovněž setkání zástupců nejrůznějších od-
větví památkové péče v Karlovarském kraji 
a předávání si zkušeností při záchraně a ob-
nově kulturního dědictví regionu.

Mgr. Lucie Mildorfová, 
vedoucí odboru kancelář starosty
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ZÁZNAMY MĚSTSKÉ POLICIE – LEDEN
1.  1. v  03:55 hodin prováděla hlídka 

MP Ostrov pravidelnou kontrolu v Ostrově, 
v ulici Tylova. Zde hlídku zastavil muž, který 
uvedl, že byl napaden před nedalekou restau-
rací několika muži. Dále uvedl, že byl v restau-
raci, když za ním někdo přišel s tím, že má 
venku telefon, a když vyšel z restaurace ven, 
ihned ho bezdůvodně napadli dva, nebo tři 
muži, které neznal. Napadený měl podlitiny 
a tržné rány v obličeji, vyražené zuby a stě-
žoval si na bolest hlavy. Hlídka MP ihned na 
místo přivolala RZS, která jej na místě ošetřila 
a poté převezla do nemocnice. Dále byla na 
místo přivolána hlídka PČR Ostrov, která si na 
místě věc převzala.

7. 1. v 12:23 bylo přijato telefonické ozná-
mení od občanky města Ostrov s tím, že v ul. 
Hlavní se nachází zmatená starší žena pouze 
nalehko oblečená, která hledá známé, avšak 
ti zde vůbec nebydlí. Po příjezdu na místo na 
hlídku MP čekala již oznamovatelka se starší 
ženou. Ta sdělila, že v tašce nese věci zná-
mým, které chce vrátit, avšak asi si popletla 
domy. Starší žena poté sdělila, že se tedy vrátí 
domů, hlídka MP ženu domu doprovodila, 
tam ji ztotožnila a  dotázala se, zda žena 
nepotřebuje lékařské ošetření a zda jí není 
nevolno, žena odpověděla, že nikoliv. Starší 
žena s  hlídkou normálně komunikovala, 
hlídce MP poté poděkovala za doprovod.

8. 1. v 23:03 bylo přijato oznámení od 
muže, který uvedl, že v ulici Lidická leží na 
chodníku muž. Oznamovatel dále sdělil, že 

vyčká u muže do příjezdu hlídky MP Ost-
rov. Na místě byl nalezen zraněný muž, který 
uvedl, že se vracel domů a podlomila se mu 
noha, proto upadl. Muž seděl na chodníku 
a stěžoval si na velkou bolest levého kotníku 
a uvedl, že se nemůže postavit. K muži byla 
proto přivolána RZS. Mezitím byla u muže 
provedena dechová zkouška na přítomnost 
alkoholu v  dechu s  výsledkem 3 promile. 
Muž s hlídkou chvíli komunikoval, ale náhle 
přestal s  hlídkou zcela komunikovat a  ne-
reagoval na podněty, upadl do bezvědomí 
a  pouze chvílemi zachroptěl. Hlídka MP 
proto muži uvolnila dýchací cesty, aby se ne-
udusil. Po příjezdu RZS se muž opět probral. 
Provedeno vyšetření lékařem, který neshle-
dal žádný zdravotní problém a uvedl, že muž 
pouze upadá do hlubokého spánku. Muže se 
podařilo probrat a vzhledem k tomu, že jej 
již nic nebolelo, komunikoval a při vyšetření 
spolupracoval, byl po domluvě s lékařem do-

provozen hlídkou MP do bytu, kde bydlí se 
svou matkou. Cestou k domovu se muž již 
zcela vzpamatoval a hlídce poděkoval za pří-
jemný doprovod.

15. 1. v 4:30 byla přijata žádost od vycho-
vatelky o asistenci při odkódování budovy 
mateřské školy v ul. Halasova, jelikož na deko-
déru nesvítí ani jedno kontrolní světlo a má 
dojem, že se někdo nachází v budově. Hlídka 
MP se dostavila na místo, kde již čekala ozna-
movatelka. Ta sdělila, že u vstupu zjistila, že 
kontrolní světla sice svítí, ale jde slyšet nějaký 
hluk z patra. Hlídka MP při vstupu do budovy 
zjistila, že se všude nachází voda a slyšela zvuk 
stříkající vody z patra. Hlídka vyběhla do pa-
tra, kde již viděla, jak stříká voda z jednoho 
z umyvadel. Následně byl uzavřen hlavní uzá-
věr vody do MŠ a vypnut el. jistič. Poté byli na 
místo přivoláni hasiči Ostrov. Po příjezdu si 
hasiči celou věc převzali.

20. 1. v 21:46 byla strážníky přijata žá-
dost od PČR Ostrov, ve které byla hlídka 
požádána o spolupráci při pátrání po hle-
dané osobě. Hlídce bylo sděleno, že se jedná 
o staršího muže, ročník 1947. Zmiňovaná 
osoba má dále trpět Alzheimerovou cho-
robou. Dne 20. 1. 2018 v 16:00 muž odešel 
ze svého bydliště do nedaleké restaurace 
a poté již nereagoval na telefonické volání. 
Hlídka MP dále obdržela důkladný popis 
osoby. Strážníky byla provedena kontrola 
v katastru města a popsaná osoba byla na-
lezena nezraněná v čase 22:17 hodin v ulici 
Vančurova. Starší muž byl následně předán 
hlídce PČR Ostrov.

Ladislav Martínek
velitel Městské policie Ostrov

DNE 2.3.2018 PRO VÁS NOVĚ 
OTEVÍRÁME: 
PIZZERII A KAVÁRNU na Starém 
náměstí v nově rekonstruovaných 
prostorách restaurace PAPARAZZZI. 

OTEVÍRACÍ DOBA: 
pondělí až sobota     08:00 - 20:00  
neděle           08:00 - 18:00 

NAJDETE U NÁS MIMO JINÉ: 

snídaňové menu, domácí pizzu, domácí koláče a zákusky, výbornou 
kávu, kvalitní vína z Moravy, značková piva Stella Artois a Hoegaarden. 

V NOVÝCH PROSTORECH PRO VÁS RÁDI PŘIPRAVÍME: 

svatební hostiny, narozeninové oslavy, soukromé i firemní večírky, 
smuteční hostiny.  

ROZVOZ PIZZY až domu - denně od 11:00 do 22:00 (v neděli do 20:00) 

objednávky na tel. čísle  775466221 

 

inzerce

Fotodokumentace MP zachycuje vandalismus 
i nepořádek v Ostrově
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AKTUALITY

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

zpravodajství
 · Pořad: Kulturní měšec

8. března | 18:00 hod.
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis
 · Pořad: Archiv KT

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

zpravodajství
 · Pořad: S-MIX

22. března | 18:00 hod.
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis
 · Pořad: Škola hrou

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

zpravodajství
 · Pořad: T.T.T. – Proměny

Změna pořadů vyhrazena!
Jakékoli návrhy, připomínky nebo dotazy 
můžete telefonovat či zaslat textovou 
zprávou na tel.: 777 572 089 nebo napsat 
na: marketing@tv-ostrov.cz.

Premiéra vysílání: čtvrtek 18.00 hodin.

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., provozova-
tel kabelové televize v Ostrově, upozorňuje 
všechny své předplatitele, že je oprávněna 
přerušit poskytování všech objednaných 
služeb, pokud je odběratel v prodlení s úhra-
dou částky za jejich poskytování. Doporu-
čujeme proto všem, aby překontrolovali své 
platby a vyrovnali své případné dluhy.

Ing. Libuše Benešová, jednatelka

LEDEN NA LINCE 150
V měsíci lednu naše jednotka zasahovala 
celkem u 23 událostí, z nichž bylo 8 doprav-
ních nehod, 6 technických pomocí, 5 po-
žárů, 3 úniky látek a jedna asistence. S jed-
notkou HZS KV jsme zasahovali celkem u 5 
dopravních nehod, které se staly na silnici 
u Odeře, Velkého Rybníka v Ostrově a na 
silnici D6. Při těchto nehodách došlo ke 
zranění celkem 12 osob. S jednotkami HZS 
Klášterec nad Ohří a SDH Stráž nad Ohří 
jsme zasahovali na silnici č. 13/I u Boče, kde 
došlo ke zranění tří osob. V Severní a v Ko-
llárově ulici bylo nutno otevřít byt, v Dol-
ním Žďáru na parkovišti u bývalé škodovky 
jsme dvakrát zajišťovali přistání vrtulníku 
LZS Plzeň Líně, v Lidické ulici jsme odstra-
ňovali padlý strom a v Halasově ulici v pro-
storu MŠ jsme s jednotkami HZS KV, Tou-
žim, SDH Hájek a  Jáchymov odčerpávali 
vodu z prostor školky po technické závadě. 

Na Nový rok jsme likvidovali požár kon-
tejneru v Mánesově ulici. V Karlových Va-
rech – Drahovicích v rozestavěném domě 
a v Rybářích v bývalém pivovaru jsme lik-
vidovali požár společně s jednotkami HZS 
KV a SDH Tašovice, v Jakubově jsme s jed-
notkou HZS KV likvidovali požár komína 
RD a v Ostrově Vančurově ulici požár bytu, 
kam byly povolány jednotky HZS KV, SDH 
Hájek a Jáchymov, jednalo se o požár po-
travin na sporáku. Ropné skvrny v Ostrově 
Lidické ulici a na Hlavní třídě, na silnici č. 
13/I mezi Karlovými Vary a Ostrovem až 
do Karlovarské a Nádražní ulice, jsme lik-
vidovali ve spolupráci s jednotkou HZS KV 
a v Jáchymově Dukelských hrdinů s jednot-
kou SDH Jáchymov. Na Nový rok jsme zajiš-
ťovali asistenci při novoročním ohňostroji 
na Mírovém náměstí v Ostrově.

Milan Kuna, JSDH Ostrov

MĚSTO OSTROV OPĚT POSKYTNE PŘÍSPĚVEK 
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝM DĚTEM
Město Ostrov i v letošním roce poskytne jed-
norázový příspěvek zdravotně postiženým 
dětem. V rozpočtu města pro rok 2018 je 
pro tento účel vyčleněno celkem 170 000 Kč.

O příspěvek mohou žádat děti ve věku od 
jednoho roku do 18 let, zastoupené svými 
zákonnými zástupci nebo jinými fyzickými 
osobami, odpovědnými za jejich výchovu. 
Dále je potřeba, aby žádající dítě mělo trvalé 
bydliště na území města Ostrov a byl mu 
Úřadem práce ČR přiznán příspěvek na péči.

Žádosti i  pravidla pro poskytnutí pří-
spěvku v r. 2018 jsou k dispozici na odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví Městského 
úřadu Ostrov, Jáchymovská 1, Ostrov. Od-
bor se nachází v přízemí budovy A (hlavní 

budova úřadu). Tiskopisy najdete volně na 
stojanech odboru na chodbě, nebo je získáte 
v kanceláři č. A. 1. 27 (kontaktní osoba Petra 
Říhová, telefon 354 224 850), kde případně 
obdržíte bližší informace.

Stávajícím i novým žadatelům připomí-
náme, že žádost se podává vždy na příslušný 
kalendářní rok, a to pouze jednou. Příspěvek 
pro zdravotně postižené děti bude stejně 
jako v minulých letech poskytován ve dvou 
výších, a to 5 000 Kč pro děti, kterým byl při-
znán příspěvek na péči v I. a II. stupni a 10 000 
Kč pro děti, kterým byl příspěvek na péči při-
znán ve III. a IV. stupni.

Ing. Petra Říhová, Ph.D.
odbor sociálních věcí a zdravotnictví

RESCOM s.r.o. – Klínovecká 998, Ostrov – Tel.: 773 690 222 – E-mail: info@rescom.cz – www.rescom.cz

PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE 
MĚŘICÍ A REGULAČNÍ TECHNIKA 

www.rescom.cz

inzerce
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AKTUALITY

Jarní blokové čištění – Ostrov 2018
týden datum ulice

14

3. 4. Kollárova

4. 4. Severní

5. 4. Masarykova (Hlavní – Severní)

6. 4. Májová (Kollárova – Luční)

15

10. 4. Májová (Luční – Borecká)

11. 4. Hlavní (Jáchymovská – Luční), za Policií

12. 4. Hlavní (Luční – penzion), penzion

13. 4. Štúrova, Palackého

16

17. 4. kulatá drogerie, za Poštou

18. 4. Jungmannova

19. 4. Šafaříkova

20. 4.
Družební (Krušnohorská – Lidická), 
Zahradní

17

24. 4. Družební (Lidická – Hlavní třída)

25. 4. Lidická (Jáchymovská – Masarykova)

26. 4.
Masarykova (Lidická – Krušnohorská), 
Seifertova

27. 4. Lidická (od Klínovecké)

18

2. 5.
Lidická horní, Lidická (Klínovecká – 
Masarykova)

3. 5. Krušnohorská

4. 5. Halasova, Lipová

19

9. 5.
Dukelských hrdinů, Máchova, Nádražní 
(Dukelských hrdinů – Jáchymovská)

10. 5. Odborů

11. 5. Studentská, za Krušnohorem

20

15. 5. Karlovarská, Čapkova

16. 5. Nejedlého, Krátká

17. 5.
Nádražní (Dukelských hrdinů – 
vlakové nádraží), Hornická

18. 5. Klínovecká, horní Klínovecká

týden datum ulice

21

22. 5. Jáchymovská

23. 5.
Hroznětínská, Bezručova, Sukova, Sme-
tanova

24. 5. Staré náměstí, Šlikova, Jiráskova

25. 5. Dlouhá, Žižkova, Malé náměstí

22

29. 5.
Klášterní, Školní, Staroměstská, 
areál Kláštera

30. 5. U Koupaliště, parkoviště u koupaliště

31. 5. Klicperova

1. 6.
Komenského, Myslbekova 
(Komenského – Mánesova)

23

5. 6.
Mánesova, Myslbekova (Mánesova – 
S. K. Neumanna)

6. 6. S. K. Neumanna, U Atlantisu

7. 6.
Vančurova + zimní stadion, Mysl-
bekova (S. K. Neumanna – Vančurova)

8. 6.
Mírové náměstí – sever (parkoviště), 
Tylova

24

12. 6.
Mírové náměstí – jih (parkoviště), 
Brigádnická

13. 6. U Nemocnice

14. 6. Lesní ulice, Pod Křížkem

15. 6. Borecká

25

19. 6. Horská

20. 6.
Luční + vnitroblok bazének + 
za stometrákem

21. 6. Dvořákova, Alšova, Na Kopci

22. 6. Sládkova, Na Příkopě, Nad Nádražím

26

26. 6. Dolní Ždár, Horní Žďár

27. 6. Hluboký, Vykmanov

28. 6. Kfely, Moříčov

29. 6. Květnová, Maroltov

Ulice neuvedené v tomto seznamu (nevyužívané k stálému parkování) budou čištěny bez celodenních uzavírek.
Blokové čištění se bude provádět v době od 07:00 do 15:00 hod.

INFORMACE K BLOKOVÉMU ČIŠTĚNÍ V OSTROVĚ
Jarní blokové čištění v  Ostrově začíná 
3. dubna v ulici Kollárova a bude probíhat 
v čase 07:00-15:00 hodin. Následující dny 
bude blokové čištění probíhat dle harmo-
nogramu, který je zveřejněn na stránkách 
města a  v  Ostrovském měsíčníku již od 
únorového vydání. Důležité informace byly 
zveřejněny také ve zpravodajství TV Ostrov 
18. 01. 2018.

Upozorňujeme občany, aby dodržo-
vali dopravní značení, které je umisťo-
váno týden před zahájením blokového 
čištění v  daném prostoru. V  opačném 

případě budou vozidla z těchto míst od-
tažena.

Od 01. 11. 2017 vešlo v platnost Naří-
zení města č. 4/2017, kterým se stanoví ma-
ximální ceny za odtahy vozidel i výše po-
platku za střežení vozidla. Nové nařízení je 
k nahlédnutí na webových stránkách města 
v sekci Právní předpisy města.

U  základního odtahu se cena zvýšila 
z 500 Kč na 1.500 Kč za jeden úplný odtah. 
Odtažené vozidlo bude umístěno na střeže-
ném parkovišti v areálu odtahové služby na 
adrese Ostrov, Vančurova 1297. Výdej vozi-

del bude zajištěn v pracovních dnech v době 
06:00-21:00 hodin a o víkendech a státních 
svátcích v době 07:00-15:00 hodin.

Dále pak bude řidič nebo majitel vozidla 
řešen za dopravní přestupek u MP Ostrov, 
kde hrozí v příkazním řízení postih až do 
výše 2.500 Kč. Z tohoto důvodu MP Ostrov 
žádá řidiče o dodržování dopravního zna-
čení, ušetříte tím své peníze a nám práci.
Děkujeme za pochopení.

Velitel MP Ostrov Ladislav Martínek
a referentka odboru správy majetku města 

MěÚ Ostrov Pavla Neumannová
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PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

ZUŠ OSTROV PÁTRÁ, RADÍ A INFORMUJE
Jedním z možných výstupů výuky na Zá-
kladní umělecké škole Ostrov je i veřejná 
prezentace získaných dovedností, ať už je 
to koncert, výstava, či představení. Bereme 
již jako samozřejmost, že z  takového vy-
stoupení vzniká i  fotodokumentace, kte-
rou je možné zpětně použít k propagaci 
naší školy, či přímo našich žáků.

Pokud máme žákům a žákyním pomá-
hat v orientaci v umění, je dobré jim také 
ukazovat kontinuitu umění. Umění tu to-
tiž nestojí samo o sobě, ale vždy navazuje 
na starší a  starší umělecké formy, žánry, 
směry. Proto i v našich třídách, kancelářích 
a chodbách či na webu mohou příchozí 
vidět práci svých učitelů a jejich žáků a žá-
kyň. Ať už jsou to vyvěšené a zarámované 
diplomy, fotky inscenací nebo vystoupení. 
Jsou to důkazy o možnosti navazovat na 
dřívější úspěchy a překonávat je. Tyto foto-

grafie většinou máme opatřeny i popisky, 
kdo kterou roli hrál. Bohužel je toto v roz-
poru s právě zaváděným Obecným naříze-
ním o ochraně osobních údajů (zkráceně 
anglicky GDPR).

Proto prosíme naše absolventy, na 
které nemáme kontakty, o jejich souhlas 
s touto formou jejich prezentace formou 
emailu na reditelka@zusostrov.cz, či na 
e-maily jejich třídních učitelů. Pevně vě-
říme, že čas, který v naší škole strávili a do-
vednosti, které získali, nejsou něčím, zač 
by se měli stydět, a budou nám ve třídách 
dál hrdě viset.

Stačí věta: „Souhlasím s prezentací mé 
práce v ZUŠ na www.zusostrov.cz, na cho-
dbách, v kronice a v propagačních mate-
riálech školy.“ Takto daný souhlas můžete 
kdykoliv odvolat.

Ondřej Šulc, ZUŠ Ostrov

ZŠ MÁJOVÁ – STÁLE NĚCO PODNIKÁME…
Koncem ledna a začátkem února se žáci 
prvního stupně účastnili ozdravného vý-
jezdu do Krušných hor, kde si na Božím 
Daru všichni užili bobovačku. Počasí sice 
nepřálo, důležité ale bylo, že všichni měli 
úsměv na tváři. I žáci druhého stupně si uží-
vali pobyt v Krušných horách, kde se usku-
tečnil lyžařský výcvik. Z hor se přesuneme 
zpět do školy, spíše do malé tělocvičny, 
která se na celý týden přeměnila na netra-
diční kinosál. Téměř všichni žáci se během 
těchto dní prostřídali ve SFÉRICKÉM KINĚ. 
Třídní učitelé pro své žáky vybrali filmy 

s různou tematikou. Žáci přišli, ulehli a na 
kopuli kolem nich se odehrával naučný pří-
běh. Všichni se ocitli v kouzelném prostoru 
a připadali si, jako by byli přímo pod hvězd-
nou oblohou či na dně oceánu. Společně 
poodhalili tajemství světa stromů, ponořili 
se do hlubin moří, prozkoumali nekonečný 
vesmír nebo podnikli výpravu dovnitř lid-
ského těla. Vizualizace projekce je založena 
na nejnovější digitální technologii. Efekt je 
podobný jako například v kopuli planetária. 
Více na www.3zsostrov.cz

Mgr. Michaela Budaiová, ZŠ Májová Ostrov

MŠ MYSLBEKOVA 
INFORMUJE

Mezi hlavní cíle vzdělávacího programu 
naší mateřské školy patří mimo jiné i roz-
víjení jazykových a  pohybových doved-
ností. Již od nejmenších dětí zařazujeme 
do denních činností jazykové hříčky, cvi-
čení mluvidel a jazýčků, dechová cvičení 
atd. Starším pak dále nabízíme různé hry 
se slovy jako je například rytmizace, určo-
vání počátečního a posledního písmenka 
ve slovech, hledání slov na daná písmenka, 
slovní hádanky a  mnoho dalších. Na 
kroužku „Hbité jazýčky“ se paní učitelky 
věnují logopedické prevenci. V rámci pří-
pravy na základní školu se u nás děti se-
znamují s anglickým jazykem. Na tomto 
kroužku se dětem věnuje pan učitel ang-
ličtiny z naší základní školy Václav Hruška, 
který za dětmi 1x týdně dochází do školky. 
Víme, že většina dnešních dětí trpí nedo-
statkem pohybu. Proto se jim snažíme 
nabídnout co nejvíce pohybového vyžití. 
Děti mají k dispozici relaxační koutek se 
skluzavkou, průlezkami, skákadly, houpa-
cím pytlem a  tělocvičnu vybavenou ná-
řadím a náčiním, nechybí ani posilovací 
stroje či trampolína. Chodíme s  dětmi 
na vycházky do přírody, kde mají mož-
nost volného pohybu, využíváme také 
školní zahradu. Zde mají kromě herních 
prvků také možnost jízdy na koloběžkách 
a  odrážedlech. Připravujeme pro děti 
sportovní soutěže, cestu za pokladem. Ti 
nejstarší se zapojují do hudebně-pohybo-
vého kroužku, se svým vystoupením se 
zúčastňují okresní přehlídky mateřských 
škol. Chodí bruslit na zimní stadion, jezdí 
do školy v přírodě.

V dubnu se konají zápisy do základních 
škol, do kterých z naší školky odejde velké 
množství dětí, což určitě ocení rodiče při 
květnovém zápisu do mateřských školy, 
protože budeme moci přijmout téměř 
dvakrát více dětí než loni.

Jarmila Jägerová, 
učitelka MŠ Myslbekova
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ZŠ KRUŠNOHORSKÁ – AKTIVITY A ÚSPĚCHY
V rámci poslaneckého dne navštívil naši 
školu 15. ledna poslanec za Karlovarský 
kraj a zároveň ministr dopravy pan Dan 
Ťok. V doprovodu paní ředitelky Pavlíny 
Zapletalové si prohlédl školu, nahlédl 
do výuky některých tříd a po vyučování 
debatoval s pedagogy školy o nejožeha-
vějších problémech, které je v současné 
době tíží.

Třídu SŠ1 navštívili sponzoři z  ART 
& CERAMIC Ostrov, kteří přinesli žákům 
vesty s  jejich jmény. Žáci paní učitelky 
Lucie Shrbené si užili krásné dopoledne 
a měli z dárků opravdu upřímnou radost.

V  lednu a  únoru jsme zorganizovali 
pro žáky IV., V. a VII. třídy taneční lekce. 
V loňském roce jsme se zaměřili na kla-
sické lidové tance, nyní jsme zařadili 
tance řadové – Line Dance. První lekce 
se nesla ve stylu country. Žáci se neza-
pomněli pro tento styl řádně upravit. 
Džínové oblečení doplnili kovbojskými 
klobouky, opasky, dokonce si vyrobili 
i svého koně. Při osvojování základních 
kroků pomáhaly především naše skvělé 
asistentky.

Druhá lekce žáky lehce rozproudila, 
zavzpomínali si na léto a  hravě zvládli 
Macarenu. Do dalších lekcí byly zařazeny 
i různé soutěže a žáci se již nyní těší na 
další pokračování v nastávajícím školním 
roce.

V únoru se žáci IV. a VII. třídy vydali se 
svými třídními učitelkami J. Kopeckou, L. 
Arnoldovou a AP, v rámci projektu „Na-
příč generacemi,“ do Domova pro seni-
ory – Květinky. Žáci se seniory vyráběli 
různé dekorační předměty, navázali 
s nimi přátelství a začali si uvědomovat 

problematiku stáří. Samozřejmostí je ve-
dení k úctě a respektování stáří. V březnu 
půjdou žáci popřát a  předat přáníčka 
s  malou kytičkou babičkám k  Meziná-
rodnímu dni žen.

Úspěchem, který si zaslouží zveřejnění, 
se může pochlubit žákyně Simona Emin-
gerová, která získala krásné druhé místo 
se svým Malým princem ve výtvarné 
soutěži, kterou vyhlásil Fond ohrožených 
dětí – Klokánek.

Na únor si žáci připravili zajímavé 
masky a vystoupení na Masopust, který 
se nesl v duchu školy již celý měsíc. V ho-
dinách VV a  PV se stříhalo, lepilo, šilo, 
v hodinách ČJ si žáci nacvičovali vystou-
pení a scénky, kterými pobavili své spo-
lužáky. Odměnou jim byl potlesk ostat-
ních a  nakonec i  malá sladká odměna. 
Ukončení 1. pololetí završilo i vyhlášení 
výsledků v  soutěži „Sbíráme s  panem 
Popelou“ a vyhlášení školních výsledků 
z  hodin TV, kdy byly porovnávány nej-
lepší výkony, časy mezi žáky a smysl pro 
fair – play.

Příjemným překvapením bylo pro 
žáky setkání s  „Bovýskem“, který neče-
kaně navštívil naši školu v  rámci pro-
jektu Ovoce do škol. Diskutoval se žáky 
o ovoci a zelenině, zahrál si s nimi kvíz 
a nakonec jim rozdal drobné dárky.

Mgr. Jana Kopecká, ZŠ Krušnohorská Ostrov

PRŮMYSLOVÁCI BUDOU ZÁVODIT S AUTEM NA VODÍKOVÝ POHON
Studenti SPŠ Ostrov si našli nový cíl, 
rozhodli se vyrobit model automobilu, 
který bude poháněn vodíkovým palivo-
vým článkem. Členové automobilového 
kroužku a kroužku Mafýk se tak zapojili 
do mezinárodního projektu Hydrogen 
Horizon Automotive Challenge (H2AC), 
jehož letošním vrcholem bude květnové 
mezinárodní finále v  nedalekém Chem-
nitz.

Jedním z cílů projektu, jež se souběžně 
realizuje v Asii, v Evropě i v Severní Ame-
rice, je vzbudit zájem studentů o  tech-
nické obory, ale zároveň jim přibližuje 
problematiku globálních změn klimatu 
a koncept obnovitelných zdrojů energie. 

„Za nejpodstatnější považujeme tu sku-
tečnost, že projekt využívá moderní vzdě-
lávací systém STEM, který u studentů pod-
poruje tvůrčí proces, při němž se zkoumá, 
experimentuje a hledá řešení konkrétních 
problémů,“ komentují nadšení svých svě-
řenců fyzikář Vlastimil Sachl a Ota Šikýř, 
učitel odborných předmětů.

Aby si účastníci uvědomili, že každý 
velký objev je dlouhodobým procesem, 
dělí se projekt do tří fází. Během prvního 
měsíce programu H2AC se studenti pro-
střednictvím pokusů seznamují s  teorií 
a kriticky uvažují nad problematikou. Ex-
perimentují pomocí modelů pro výrobu 
energie. V následujících měsících se snaží 
sestavit a především optimalizovat model 
vodíkového auta, aby dosáhli nejekono-
mičtější jízdy. Hybridní pohon pro model 
automobilu v měřítku 1:10 je kombinací 
H2 a baterie, čímž se přiblíží k cíli, jímž je 
účast v  závodu v  rámci národního kola 
České republiky. Šestihodinový vytrva-
lostní závod se tentokrát uskuteční ve 
dnech 13. – 15. dubna 2018 v kampusu 
ČVUT v Dejvicích. I když se může zdát, že 
si naši studenti jen hrají se stavebnicemi, 
nenechte se mýlit. O jejich úspěchu v pro-
jektu rozhodne i závěrečná zpráva, která 
musí obsahovat přesnou dokumentaci, 
výpočty, postupy, videa a fotografie, které 
vznikaly v  průběhu projektu  – vědecká 

práce se všemi náležitostmi. Samozřejmě 
že model autíčka je jen jednou z mnoha 
aktivit, kterým se naši studenti v  rámci 
výuky věnují. Rádi bychom vyzdvihli na-
příklad úspěch našich basketbalistů na 
republikovém finále v Karlových Varech, 
kam se dostali na tzv. divokou kartu. Když 
vezmete v úvahu, že jejich soupeři se re-
krutovali např. z Gymnázia Nymburk, kde 
rosta naše ligová a republiková reprezen-
tace, je zisk 6. příčky skutečným úspěchem 
a o to víc nás těší, že náš Nestor Boyko byl 
za svůj sportovní výkon vybrán do tzv. All 
star pětky celého turnaje. Mile překva-
pili i učni prvního ročníku oboru Mecha-
nik-opravář motorových vozidel, kteří 
v rámci odborné praxe vyrobili stojan na 
činky do posilovny. Vážíme si účasti všech 
studentů na různých soutěžích jazyko-
vými počínaje, přes matematické, po od-
borné. Pokud vás zajímá aktuální dění na 
SPŠ Ostrov, navštivte naše webové či face-
bookové stránky a dozvíte se více.

Mgr. Lenka Bardová, SPŠ Ostrov
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PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

ÚSPĚCHY OSTROVSKÝCH GYMNAZISTŮ 
V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH
Ačkoliv předmětové soutěže a olympiády vr-
cholí v jarních měsících, již v průběhu prvního 
pololetí letošního školního roku zaznamenali 
naši studenti řadu významných úspěchů.

V Bobříku informatiky se hned šest gymna-
zistů kvalifikovalo do ústředního kola a David 
Gerner ze septimy A, Vojtěch Sekera z oktávy 
A a Martina Dragušinciová ze 4. A, se umístili 
mezi 5 % nejlepších řešitelů z celé republiky!

Neméně úspěšní byli naši zástupci v lo-
gické olympiádě. V mladší kategorii se do 
krajského semifinále probojovali František 
Horák a  Filip Andrlík, oba dva z  primy B, 
a kvartáni Lada Budinská a Jáchym Horák. 
V kategorii starších žáků jsou krajskými se-
mifinalisty Jakub Machek ze septimy A spo-
lečně s oktavány Ondřej Märzem a Adamem 
Šmondrkem.

Tradičně úspěšní byli naši mladí historici. 
V krajské dějepisné soutěži O pohár Králov-
ské mincovny jsme slavili dvojnásobné ví-
tězství. V kategorii do 15 let zvítězili kvartáni 
Tereza Kamarýtová s  Kristiánem Šťastným 
a v kategorii středních škol vybojovali zlato 
sextáni Radek Paseka a Le Manh Tuan. Kris-
tián Šťastný společně s Martou Šafářovou 
byli úspěšní také v okresním kole dějepisné 
olympiády, kde Kristián s přehledem zvítězil, 
a Marta získala bronz. Oba dva postupují do 
krajského kola. Kristián je bezesporu rene-
sanční osobností, jelikož zlatou medaili získal 
také v okresním kole matematické olympiády 
a již se těší, až změří síly se svými vrstevníky 
v krajském kole této náročné soutěže.

V  krajském kole chemické olympiády 
opět nenašel soupeře Vojtěch Laitl ze sep-
timy B, který tímto navázal na své loňské 
úspěchy v přírodovědných soutěžích.

Nezaháleli ani naši sportovci. Dívčí druž-
stvo přespolního běhu po vítězství v kraj-
ském kole vybojovalo výtečné 9. místo v re-
publikovém finále. Chlapci v této disciplíně 
získali krajský bronz. Dívčí florbalový tým 
zvítězil v okresním kole a rovněž se dařilo 
našim házenkářům. Děvčata z  okresního 
kola přivezla bronz a chlapce zlatá medaile 
kvalifikovala do kola krajského.

A na závěr mezinárodní úspěch, kterého 
dosáhli Nella Drápalíková z 1. A a Tran Thu 
Hien z kvinty B. V rámci vyhodnocení 43. 

ročníku Mezinárodní výtvarné soutěže 
„13. listopad“ v hlavním městě Makedon-
ské republiky Skopji byly jejich práce oce-
něny Čestným uznáním! Oba studenti 
kromě tohoto ocenění obdrželi také dě-
kovný dopis od zástupce velvyslance ČR 
v Makedonii.

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

Mgr. Jiří Fresser, 
zástupce ředitele Gymnázia Ostrov

Foto: archiv Gymnázia Ostrov – Oceněné práce Nelly Drápalíkové a Tran Thu Hien

OKÉNKO Z MŠ MASARYKOVA OSTROV
Čas od vánoc do jara byl pro naše děti 
opět velmi zajímavý a podnětný. Protože 
zima nebyla bohatá na sníh, užili jsme si 
o to více tvoření a hraní na zimu ve tří-
dách. Vznikala nádherná dětská díla, která 
v prostorách školy mohou obdivovat ne-
jen rodiče.

Podnikli jsme výlety za poznáním pa-
mátek našeho města a prohlédli jsme si 
krásnou výstavu betlémů. Dopřáli jsme 
si i bohaté kulturní vyžití s různorodými 
divadelními společnostmi nejen v MŠ, ale 
i v DK a v MDDM. Měli jsme i hudební zá-
žitek se symfonickým orchestrem, který 
k  nám zavítal z  Karlových Varů. Během 
února se naši předškoláci šli podívat do zá-
kladní školy, aby si udělali představu, co je 
po velkých prázdninách čeká. Tímto děku-
jeme učitelkám za srdečné přijetí a ukázku 
výuky prvňáčků.

Již tradičně přivítáme jaro společ-
ným tvořivým odpolednem dětí a rodičů, 
které připravujeme před Velikonocemi 
27. března od 14:30.
Přejeme všem krásné jaro.

Lenka Dienesová, ředitelka MŠ Masarykova

INZERCE

STĚHOVÁNÍ
ČR + EVROPA

chle
bře
evně

tel./fax:
mobil:

353 220 554
602 444 940



13www.ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.cz

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

 
 

1 
 

 

 

 

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ MEZI OBČANY MĚSTA OSTROV 
 
 

Vážení spoluobčané,  

město Ostrov bilancuje svůj rozvoj za posledních 10 let a připravuje priority Strategického 
plánu rozvoje města pro příští dekádu. Naším cílem je zajistit všem, kteří v Ostrově žijí, pracují 
nebo chodí do školy ty nejlepší podmínky, jaké může dobře spravované město poskytnout. 

Prosím Vás o spolupráci a účast v dotazníkovém šetření na téma  
„Jsou v Ostrově podmínky pro kvalitní život?“ 

Otázky v dotazníku jsou sestaveny většinou do dvojic. V první hodnotíte současný stav  
a ve druhé odpovídáte na otázku, „co by se mělo zlepšit“. Pokud v některé oblasti nevidíte 
problém, napište „nic“ nebo „nevím“.  

Pomozte nám nasměrovat město správným směrem. Vyplněné lístky můžete odevzdat 
do sběrných boxů na těchto místech: 

• Městský úřad města Ostrov - podatelna 
• Informační centrum DK Ostrov (zámek, dům kultury) 

 

Na stejných místech budou k dispozici i prázdné anketní formuláře. 
 
Pokud upřednostňujete elektronickou komunikaci, naleznete tento dotazník na stránce: 

www.ostrov.cz  / horní lišta Témata / sekce Dotazníkové šetření 
 

 

 

 

Děkuji Vám jménem města Ostrov 

 

          Ing. Josef Železný v. r. 
starosta  
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DOTAZNÍK „Jsou v Ostrově podmínky pro kvalitní život?“ 
(Označte prosím odpověď, která nejlépe vystihuje Váš názor. U otevřených otázek jej stručně zapište.) 
 
Část A – Jak hodnotíte podmínky pro život ve městě (prostředí, které město vytváří) 
 
1. Bydlení ve městě 
1a) Domníváte se, že je dostatek příležitostí, aby každý bydlel podle svých potřeb a možností?  

     ano  ne   
1b) Domníváte se, že jsou ve městě ještě místa, kde by se daly stavět nové domy a byty? 

     ano  ne   
1c) Uvažoval(a) jste někdy o možnosti přestěhovat se do jiného města?  

     ano  ne   
 
2. Vnitřní část města 
2a) Jak hodnotíte stav veřejných prostranství ve městě?  

   dobré  spíše dobré  spíše špatné  špatné 
      Co by se mělo zlepšit?  
 
2b) Jak hodnotíte stav zeleně a přírody ve městě?  

   dobré  spíše dobré  spíše špatné  špatné 
      Co by se mělo zlepšit?  
 
2c) Jak hodnotíte stav a údržbu kulturních památek ve městě?  

   dobré  spíše dobré  spíše špatné  špatné 
      Co by se mělo zlepšit?  
 
2d) Jak hodnotíte stav a podobu centra města? 

   dobré  spíše dobré  spíše špatné  špatné 
      Co by se mělo zlepšit?  
 
2e) Jak hodnotíte stav veřejného osvětlení ve městě?  

   dobré  spíše dobré  spíše špatné  špatné 
      Co by se mělo zlepšit?  
 
2f) Jak hodnotíte podmínky pro parkování ve městě?  

   dobré  spíše dobré  spíše špatné  špatné 
      Co by se mělo zlepšit?  
 
3. Životní prostředí ve městě 
3a) Jak hodnotíte kvalitu (stav) životního prostředí ve městě a okolí?  

   dobré  spíše dobré  spíše špatné  špatné 
3b) Které problémy ovlivňující životní prostředí Vás znepokojují?  

stav ovzduší, prašnost, kouř 
stav kanalizace a likvidace odpadních vod 
nakládání s odpady, svoz, třídění, skládky 
hluk 
jiné  
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Část B – Jak jste spokojen(a) s kvalitou života ve městě (služby, které město poskytuje) 
 
4. Doprava a dopravní obslužnost 
4a) Kde pracujete/chodíte do školy? 

ve městě 
vyjíždím za prací/do školy 
nepracuji 

4b) Jakou formu dopravy využíváte nejčastěji? (možno více odpovědí) 
auto 
autobus 
vlak 
kolo 
pěšky 
jiné  

 
4c) Jak jste spokojen(a) se současnou nabídkou přepravních služeb (autobus, vlak)?  

 dobré  spíše dobré  spíše špatné  špatné  nemám názor 
4d) Co Vám nevyhovuje, co byste změnil(a)? 
 
 
5. Síť sociálních služeb 
5a) Jak jste spokojen(a) se současnou nabídkou sociálních služeb?  

 dobré  spíše dobré  spíše špatné  špatné  nemám názor 
5b) Co Vám nevyhovuje, co byste změnil(a)? 
 
 
6. Síť zdravotních služeb 
6a) Jak jste spokojen(a) se současnou nabídkou zdravotních služeb?  

 dobré  spíše dobré  spíše špatné  špatné  nemám názor 
6b) Co Vám nevyhovuje, co byste změnil(a)? 
 
 
7. Síť vzdělávacích zařízení (škol)  
7a) Jak jste spokojen(a) s nabídkou a fungováním mateřských škol a jeslí?  

 dobré  spíše dobré  spíše špatné  špatné  nemám názor 
7b) Co Vám nevyhovuje, co byste změnil(a)? 
 
 
7c) Jak jste spokojen(a) s nabídkou a fungováním základních škol?  

 dobré  spíše dobré  spíše špatné  špatné  nemám názor 
7d) Co Vám nevyhovuje, co byste změnil(a)? 
 
 
7e) Jak jste spokojen(a) s nabídkou a fungováním středních škol a učilišť?  

 dobré  spíše dobré  spíše špatné  špatné  nemám názor 
7f) Co Vám nevyhovuje, co byste změnil(a)? 
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8. Kultura 
8a) Jak jste spokojen(a) se současnou nabídkou na kulturní vyžití?  

 dobré  spíše dobré  spíše špatné  špatné  nemám názor 
8b) Co Vám nevyhovuje, co byste změnil(a)? 
 
 
9. Sportovní vyžití 
9a) Jak jste spokojen(a) se současnou nabídkou na sportovního vyžití?  

 dobré  spíše dobré  spíše špatné  špatné  nemám názor 
9b) Co Vám nevyhovuje, co byste změnil(a)? 
 
 
10. Volný čas 
10a) Jak jste spokojen(a) se současnou nabídkou na trávení volného času?  

 dobré  spíše dobré  spíše špatné  špatné  nemám názor 
10b) Co Vám nevyhovuje, co byste změnil(a)? 
 
 

11. Bezpečnostní situace 
11a) Jak jste spokojen(a) s bezpečnostní situací ve městě?  

 dobré  spíše dobré  spíše špatné  špatné  nemám názor 
11b) Které bezpečnostní problémy Vás nejvíce znepokojují? 
 
 
11c) Které místo ve městě je podle Vás nejméně bezpečné? 
 
 
 
12. Cyklisté 
12a) Jak jste spokojen(a) se vstřícností k cyklistům?  

 dobré  spíše dobré  spíše špatné  špatné  nemám názor 
12b) Co Vám nevyhovuje, co byste změnil(a)? 
 
 

13. Chodci 
13a) Jak jste spokojen(a) se vstřícností k chodcům?  

 dobré  spíše dobré  spíše špatné  špatné  nemám názor 
13b) Co Vám nevyhovuje, co byste změnil(a)? 
 
 
 
Část C – Identifikace respondenta 
 

C1. Rok narození    C2. Pohlaví  žena  muž 

C3. Ve které části města bydlíte 
 Arnoldov  Kfely  Ostrov, stará část 
 Dolní Žďár  Květnová  Ostrov, nová část 
 Hanušov  Liticov  Vykmanov 
  Hluboký  Maroltov  bydlím mimo město 
  Horní Žďár  Moříčov  nebydlím 
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POZVÁNKY KLUBU 
ČESKÝCH TURISTŮ
Kalendář veřejných turistických 
akcí v březnu
03. 03. Toulky na jih od Prahy – Dolní 
Břežany
10. 03. Velký Rybník – Lužec – Nejdek
17. 03. Na tatarský biftek ze Stráže n. Ohří 
do Vojkovic n. O.
24. 03. Setkání turistů Karlovarského kraje 
ve Skalné
30. 03. Velikonoce na Chodsku (do 2. dubna)
31. 03. Bečovské rybníky: Teplička – 
Hlinky – Bečov
Bližší informace budou k dispozici vždy od 
středy pro příslušný sobotní termín ve vitríně 
KČT na Mírovém náměstí v Ostrově u auto-
busové zastávky na K. Vary. Info také na: www.
kctkvary.cz

RNDr. František Wohlmuth
předseda KČT Slovan Karlovy Vary

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V NÍZKOPRAHOVÉM ZAŘÍZENÍ
Vážení čtenáři, přiná-
šíme vám několik infor-
mací o  dění v  NZDM 
v Ostrově.

Nízkoprahové zaří-
zení pro děti a mládež 
v  Ostrově je sociální 

služba, která ve městě funguje necelé čtyři 
roky. Za tuto dobu ji využilo více než 550 
unicitních klientů. V hantýrce sociálních 
pojmů to znamená, že 550 různých dětí 
a mladých lidí mezi 6 – 26 lety využilo slu-
žeb zařízení a má tedy i svůj specifický kód. 
Kód proto, že je služba anonymní.

V roce 2017 klub prošel změnami, za 
které vděčíme zejména finančním zdro-
jům z  prostředků Karlovarského kraje, 
města Ostrov a  dalším. Návštěvníci (ne-
boli sociální hantýrkou uživatelé) u nás 
mají k dispozici posilovací stroj, kulečník, 
šipky, x-box, stolní fotbálek, pink-pong, 
hudební nástroje, mixážní pult a mnoho 
dalšího. Můžou se zapojit do různých de-
bat, uspořádat si vlastní turnaj, nebo jiným, 
kreativním způsobem ukázat, co v nich je. 
Spolupracujeme se spřízněnými nízko-
prahy, které spadají pod Světlo Kadaň, z. s. 
Naši klienti se tak zúčastnili vybíjené v Ra-

donicích, odkud si přivezli vítězství, nebo 
finále talentové soutěže v Kadani, které na-
vštěvují pravidelně každý rok a sklízí zde 
velké úspěchy.

Nicméně, hlavním smyslem NZDM, 
který ho odlišuje od volnočasových zaří-
zení, je poskytování sociálních služeb. Vy-
jádřit číselně bychom je mohli takto: bě-
hem 244 dní, kdy byla služba v minulém 
roce otevřena, bylo poskytnuto 372 pora-
denských sezení a 930 intervencí, při kte-
rých jsme uživatelům pomohli naplnit 81 
jejich individuálních plánů. Individuální 
plány se týkaly školního prospěchu a dal-
šího vzdělávání, zprostředkování odbor-
ných služeb, pomoci při obstarávání do-
kladů, finanční gramotnosti, ale také ne-
jistoty v různých vztahových a rodinných 
situacích. Objevují se u nás také témata 
jako šikana, sebepoškozování, případně 
různé životní přešlapy, ve kterých se mladí 
lidé potřebují zorientovat.

Rádi bychom Vás tímto s předstihem 
pozvali na Den otevřených dveří, který 
se uskuteční u  příležitosti 4. narozenin 
NZDM a to 9. 4. 2018 od 13.00 do 18.00 ho-
din v prostorách klubu (vedle finančního 
úřadu). Vyzkoušet si tak můžete veškeré 
vybavení a  pracovníci vám zodpoví pří-
padné dotazy a vysvětlí, jak probíhá práce 
terénního pracovníka.

Lenka Kubínová, 
vedoucí NZDM Ostrov, 

Klínovecká 998

EKOCENTRUM MDDM OSTROV
DEN VODY
24. března 15.00‑17.00 hod.
Pátý ročník celosvětového Dne vody ten-
tokrát na téma Koloběh vody v přírodě. Zá-
bavný program plný interaktivních stano-
višť jsme pro děti i dospělé připravili ve spo-
lupráci s Gymnáziem Ostrov a Střední les-
nickou školou Žlutice. Podrobný program 
na webu, FB a plakátech. Vstup zdarma.
SKOŘÁPKOVINY
29. března 9.00‑12.00 hod. 20 Kč
Co se skrývá pod vaječnou skořápkou, 
jaká vlastně skořápka je, jak poznám trh-
linu ve skořápce, i když ji na pohled nevi-
dím, jak poznám vejce zcela čerstvé a jaký 
rozdíl je mezi pštrosím, kachním nebo ji-
ným ptačím vejcem…? A jak přenést vejce 
z  jedné skleničky do druhé bez dotyku? 
Na tyto a další otázky kolem vajec a sko-
řápek budeme hledat odpovědi pomocí 
her a pokusů. Prázdninový program pro 

školní děti 6-13 let. Přihlášky: od 12. 3. on-
line nebo v EC
PROHLÍDKY PRO ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
Po‑Pá 8.30‑12.00 hod. zdarma
Jedinečná možnost bezprostředního 
kontaktu s  některými druhy zvířat. Pro-
hlídka s odborným výkladem trvá cca 40 
minut. Nutná předchozí rezervace na tel. 
731 615 658. Více info na našem webu.

Vzhledem k tomu, že ve druhém pololetí 
k nám podniká řada třídních kolektivů své 
školní výlety, doporučujeme rezervaci pro-
hlídky s dostatečným předstihem.
PROHLÍDKY PRO VEŘEJNOST
Po‑Pá 13.00‑17.00 hod.
Pokud se chystáte navštívit naše zvířátka, 
uvítáme v těchto dnech i drobný příspěvek 
v podobě suchého pečiva. Děkujeme.
KONTAKTY: tel. 731 615 658, 602 600 995, 
FB: Ekocentrum MDDM Ostrov
www.mddmostrov.cz/ekocentrum
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Městská knihovna Ostrov 
BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ

BAREVNÁ RELAXACE
celý březen
Výstava prací, které byly vytvořeny účast-
níky Relaxačního malování pro dospělé.
POZNEJ SVŮJ KRAJ
6. března 10.00, vzdělávací centrum
Znáte poklady, které máte na dosah ruky? 
Skvostné cennosti a památky, jež jsou za 
humny? Beseda o architektuře i jedné z nej-
cennějších románských památek u nás.
RELAXAČNÍ MALOVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ
7. března 15.30, vzdělávací centrum
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 půj-
číme. Malovat bude možné také na kameny.
JAK NA ÚPRAVU FOTOGRAFIÍ
8. března 15.00, vzdělávací centrum
Kurz je určen občasným fotografům, kteří 
praktikují takové to domácí focení. Nau-
číte se jak přesunout fotografie do počítače 
a  jak je upravovat pomocí volně dostup-
ných programů.

HERNÍ ODPOLEDNE S JANIČKOU
9. března 15.00, Oddělení pro mládež
Hraní deskových her pro děti 1. až 5. Tříd.
JÓGA V KNIHOVNĚ
10. března 9.30, Oranžerie Václava Havla, 
vstupné: 150 Kč (120 Kč v předprodeji)
Dopolední jóga se zaměřením na probu-
zení našeho organismu a zahnání únavy. 
Vhodné pro začátečníky i  pokročilé. 
S  sebou: pohodlné oblečení (doporu-
čujeme legíny a elastické tričko), vlastní 
podložku (v případě potřeby je možné 
si podložku zapůjčit, ale je nutná její re-
zervace předem), ručník a v neposlední 
řadě dobrou náladu. Lektorkou je Petra 
Gutwirt. Počet míst je omezen, proto je 
nutná rezervace
PROMÍTÁNÍ AMATÉRSKÝCH FILMŮ
12. března 16.30, vzdělávací centrum
V promítání amatérské filmové kroniky Os-
trova a okolí (autor: Stanislav Churý) uvi-
díte záběry z výstavy obrazů M. Vdoviaka, 
Her bez hranic 1995, z vystoupení Miráklu 
a mnoho dalšího.
KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
14.  března, vzdělávací centrum, kur‑
zovné: 290 Kč
Pětidílný kurz mozkového joggingu, který 
povede Andrea Vajnar, certifikovaná lek-
torka paměti. Přijďte se naučit rozhýbat 
mozkové závity a udržet se tak do vysokého 
věku. Další termíny: 21. 3. , 28. 3. , 4. 4. , 11. 4. 
Kapacita kurzu je omezená, proto si rezer-
vujte místa co nejdříve.

ABY SE NEZAPOMNĚLO…
14. března 17.00, vzdělávací centrum
Přednáška válečného veterána Václava 
Šrámka o  historii regionálního odboje 
a Karlovarsku.
JAK NA ÚPRAVU VIDEÍ
15. března 15.00, vzdělávací centrum
Kurz je určen naprostým začátečníkům 
v  úpravě videa. Je vhodný pro zájemce 
o úpravu běžného domácího videa nebo 
pro začínající YouTubery. Zaměříme se na 
možnosti přesunu videa do počítače. Dále 
pak na základní střih, efekty, tvorbu ani-
mací a formáty ukládání.
TAJEMSTVÍ JEDNÉ KNIHOVNY ANEB ZE 
ŽIVOTA KNIŽNÍCH SKŘÍTKŮ
15. března 17.00, Oddělení pro mládež, 
vstupné: 50 Kč (20 Kč v předprodeji)
Setkání a  beseda s  autorkou knihy Evou 
Štíbrovou, která děti zábavnou formou se-
známí s knihou a jejím příběhem.
KOSPRD A TELECÍ
16. března 15.00, Oddělení pro mládež
Předčítání zábavné knihy pro malé děti.
A PLASTIC OCEANS
16. března 17.00, vzdělávací centrum
Zveme vás na promítání filmu režiséra a no-
vináře Craiga Leesona, který spolu s rekord-
mankou ve freedivingu a ekologickou aktivis-
tkou Tanjou Streeter a celým týmem vědců 
odhaluje šokující pravdu o úrovni znečištění 
a množství plastu v našich oceánech. To, co za-
číná jako idylický dokumentární film o krásách 
oceánů, končí alarmujícími záběry plastového 

BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ
Svaz knihovníků a informačních pracovníků 
ČR (SKIP ČR) vyhlašuje měsíc březen měsícem 
čtenářů. Tato akce se koná již devátým rokem 
za účelem podpory čtenářství, čtenářské gra-
motnosti, lásky ke knihám a propagaci kniho-
ven. Hlavní důraz je kladen na čtenáře všech 
věkových skupin, proto se knihovny snaží, více 
než kdy jindy, připravit pro čtenáře spoustu za-
jímavých akcí. Hlavní důraz se klade na autor-
ská čtení a setkání se spisovateli a ilustrátory.

Knihovny se snaží co nejvíce seznámit ve-
řejnost se všemi službami, které nabízejí a také 
ukázat, že knihovna už zdaleka není jen půj-
čovna knih, časopisů, denního tisku, ale také 
si zde můžete půjčit CD, DVD a deskové hry. 
Knihovna je také místem setkávání, místem 
kde lze trávit volný čas, ať už na některé z na-
šich akcí, nebo můžete jen přijít posedět a při 
kávě si přečíst noviny, podívat se na internet, 
zhlédnout nějaký film či pohádku, zahrát si 

stolní fotbal a případně i studovat v klidném 
prostředí. Nabízíme také možnost využití 
počítače, který je určen pro slabozraké, je vy-
baven speciální klávesnicí a softwarem s hla-
sovým výstupem. Dále lze zapůjčit digitální 
lupu a řádkový skener. Pokud při příchodu do 
knihovny zjistíte, že jste zapomněli brýle, není 
problém, i ty lze zapůjčit, stejně tak notebook 
nebo třeba deštník.

Každý měsíc zdarma rozvážíme knihy ne-
pohyblivým čtenářům a navštěvujeme také 
Penzion pro seniory. Pokud sháníte knihu, kte-
rou nemá knihovna v našem fondu, pak stačí 
využít službu zvanou Meziknihovní výpůjční 
služba (MVS). Služba funguje úplně jedno-
duše, ve Studovně-čítárně si vyplníte žádanku, 
kde uvedete požadovanou knihu, my ji vyhle-
dáme v jiné knihovně v ČR, objednáme a jak-
mile kniha dorazí do naší knihovny, tak vám 
dáme vědět, že si ji můžete vyzvednout.

Do akce Březen-měsíc čtenářů se zapojuje 
většina českých knihoven a naše knihovna 
není výjimkou. Naším cílem je nabídnout 
našim současným čtenářům, ale také široké 
veřejnosti, spoustu akcí, které je nalákají do 
knihovny. Snažíme se rozšířit povědomí 
o knihovně a čtení jako takovém. Uvědomu-
jeme si, že se čtenářskou gramotností se má 
začít již v útlém věku, proto jsme připravili 
akce i pro ty nejmenší. V rámci března navíc 
vyhlašujeme amnestii upomínek, která, jak 
doufáme, přiláká provinilce, kteří mají knihy 
doma a ostýchají se je vrátit z důvodu vysoké 
upomínky.

Březen je nabitý akcemi, tak neváhejte 
a navštivte naší knihovnu. Kromě příjemného 
a  ochotného personálu vás zde čeká také 
klidné a příjemné prostředí obklopené nád-
herným parkem.

Mgr. Jana Múčková, Městská knihovna Ostrov
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MDDM OSTROV
ZÁPIS DO JARNÍCH KURZŮ PLAVÁNÍ
od 1. března
Přihlášky online nebo osobně v MDDM. Při-
hlásit můžete děti, které již dosáhly 6 let. Kur-
zovné: 550 Kč/10 lekcí. Kurzy probíhají na 
bazénu ZŠ Masarykova. Svou činnost zahájí 
v týdnu od 3. 4.
Nabídka kurzů plavání:
Út 16.00-17.00 hod.: neplavci, plavci
St 16.00-17.00 hod.: neplavci, plavci
Čt 15.00-16.00 hod.: neplavci, plavci
Čt 16.00-17.00 hod.: neplavci, plavci
VÍKEND TECHNIKY
17. března 10.00 – 17.00 hod.
Elektro, železniční modeláři a 3D tisk otví-
rají své dílny veřejnosti. Přijďte si vyzkoušet 
práci s elektronikou, zapojit si jednoduchý 
okruh, naprogramovat robota, vyzkoušet 
práci na 3D tiskárně a modelování na PC. 
K  vidění budou i  jízdy na klubovém ko-
lejišti H0, 0 a LGB a práce členů klubu že-
lezničních modelářů v podobě statických 
modelů budov a drážních vozidel. Vstup 
zdarma.
DĚTSKÁ SCÉNA
6. – 7. března 8.30 – 14.00 hod.
V prostorech domu dětí přivítáme žáky dru-
hých až devátých ročníků ZŠ v rámci okres-

ního kola umělecké soutěže MŠMT typu A Ce-
lostátní přehlídky dětské recitace.
VELIKONOČNÍ DÍLNA
29. března. 9. 00‑12. 00 hod. 50 Kč
Tvořivý program na velikonoční prázdniny pro 
školní děti od 6 let. Tvořit budeme z vizovic-
kého těsta, proutí a chybět nebudou ani de-
korace z vajec. Přihlášky: od 12. 3. online nebo 
osobně v MDDM.
PŘIHLAŠOVÁNÍ NA OLYMPIJSKÝ BĚH
do 30. března 100 Kč / 250 Kč
Nepropásněte první vlnu přihlašování na 
T-Mobile Olympijský běh, který proběhne 
opět v Ostrově 20. června 2018. Pokud při-
hlášení stihnete do 30. března, startovné vás 
přijde na 100 Kč, na 250 Kč pak včetně ori-
ginálního trička. Děti mají registraci zdarma. 
Konečná uzávěrka online přihlášek je sta-
novena na 11.  června. Po tomto termínu 
nebude možná registrace ani na místě v den 
závodu. Registrujte se na www.olympijsky-
beh.cz/registrace
PROVOZ BUDOVY MDDM
Po-Čt 8.00-20.00 hod.; Pá 8.00-18.00 hod.
PROVOZ SPORTOVNÍHO AREÁLU
Do 23. 3. hřiště uzavřena. Vstup na sportoviště 
je možný v závislosti na počasí jen po dohodě 
s pracovníky MDDM.

ZIMNÍ STADION
Veřejné bruslení dle aktuálního rozpisu ledové 
plochy. Rozpis k dispozici vždy na nástěnce 
Zimního stadionu, na webu MDDM a FB.
KONTAKTY
informace: 736 505 681, akce: 736 505 684, 
doprava, ubytování: 736 505 683, ekono-
mický úsek: 736 505 685, zimní stadion: 
601 089 332 / www.mddmostrov.cz

podvodního světa. Každým rokem vzniká 300 
milionů tun plastového odpadu. Nutno po-
dotknout, že pokud se situace nezmění, do 
roku 2050 bychom v oceánech mohli vidět 
plavat více plastu než ryb. „Plast je nejodolnější 
materiál, který kdy člověk vyrobil. Každý kou-
sek se v určité formě na naší planetě stále na-
chází,“ dodává k motivaci vzniku filmu režisér.

Film (102 min.) bude promítán v anglic-
kém jazyce s českými titulky.
TOSKÁNSKO
21.  března 17.00, vzdělávací centrum, 
vstupné: 80 Kč (50 Kč v předprodeji, se‑
nioři 70+ zdarma)
Přednáška cestovatele Jaromíra Nováka. 
Přes Benátky, Rimini a San Marino do nej-
krásnějších míst jižního Toskánska. Od 
Arreza přes Montepulciano, Pienzu do Si-
eny. Okouzlujícího San Gimignano, opev-
něné Volterry na skalnatém vrchu, pulzu-
jící Florencie, městskými hradbami sevřené 
Luccy a do Pisy s monumentální katedrálou 
a světoznámou šikmou věží. Severní Tosk-
ánsko zaujme podmanivými horami pro-
tkanými mramorovými lomy nad Carrarou 
a ještě severněji krásná túra z Equi Terme 
s půl kilometru dlouhou ferratou a nádher-
nou hřebenovkou naproti Matterhornu 
Apuánských Alp, jak bývá nazýváno Pizzo 
d’Uccello.

ŽIVOT S HAZARDEM
22.  března 17.00, vzdělávací centrum, 
vstupné: 80 Kč (50 Kč v předprodeji, senioři 
70+ zdarma)
Beseda a  autorské čtení z  knihy Můj život 
s „gamblerem“, která je autentickou výpovědí 
o soužití s patologickým hráčem.
NOC S ANDERSENEM
23. března 17.00, Oddělení pro mládež
Tradiční nocování v knihovně. Určeno dětem. 
Přihlášky lze zakoupit v obchůdku za dosta-
tečný počet KNIHOMOLŮ. Jak získat kniho-
moly? Stačí zajít do knihovny a půjčit si knihu, 
časopis, případně vyplnit jednoduchý kvíz.
KARETNÍ DÝCHÁNEK
23. března 17.00, vzdělávací centrum
Nemáte parťáka, se kterým byste mohli hrát 
karty? Nesdílí ve vašem okolí nikdo karetní vá-
šeň, tak jako vy? Pak přijďte k nám, společně si 
zahrajeme Žolíky či Prší.
BÁJNÁ ATLANTIDA
29.  března 17.00, vzdělávací centrum, 
vstupné: 80 Kč (50 Kč v předprodeji, senioři 
70+ zdarma)
Atlantida je bájné město, které popsal řecký 
filosof Platón ve svých dialozích Timaios a Krí-
tiás. Pokusíme se z dostupných důkazů zjis-
tit, zda mohlo jít o skutečné město, nebo jen 
o fantazii starověkého autora. Přijďte si po-
slechnout ŽIVĚ díl populárního pořadu Fakta 

vítězí, který normálně vychází pouze na You-
Tube. Tentokrát se Patrik Kořenář zaměří na 
fakta a důkazy o bájné Atlantidě. Celý pořad 
se navíc bude živě vysílat na YouTube.

BŘEZEN, je vyhlášen MĚSÍCEM ČTE‑
NÁŘŮ, a proto jsme pro vás připravili několik 
autorských čtení, další kurz trénování paměti, 
přednášky, počítačové kurzy a spoustu dalších 
akcí. Seniorům nabízíme také možnost indivi-
duálního počítačového kurzu, při kterém se 
naučí úplné základy s prací na počítači. Do-
mluvte si schůzku na recepci knihovny a my 
vám rádi vysvětlíme jak zapnout počítač, jak 
vyhledávat na internetu, jak si založit e-mai-
lový účet, jak posílat e-maily atd. V  rámci 
BŘEZNA – MĚSÍCE ČTENÁŘŮ vyhlašujeme 
také amnestii upomínek a senioři budou mít 
možnost bezplatného použití internetu ve 
Studovně-čítárně.

Veškeré informace o  akcích a  službách 
knihovny naleznete na www.mkostrov.cz, 
www.facebook.com/knihovnaostrov. Uví-
táme jakékoli dotazy a náměty, které nám mů-
žete posílat na info@mkostrov.cz. Samozřejmě 
můžete také volat, a to na tel. č.: 353 434 300, 
773 546 490.

Půjčíme Vám
od 5 do 50 000 Kč

Volejte obchodního zástupce

727 895 461
rpsn 195.34%

inzerce
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VOLNÝ ČAS

ZUŠ – kalendář akcí
V OSTROVĚ
2. března – T‑Klub/Klub Experiment
17:00 VEDRA  – přednesy textů žáků: Vít 
Bauchner, Jana Ďuržová, Sára Horčičková, Ka-
rolina Joo, Hedvika Navrátilová, Tadeáš Novák, 
Lucie Ratajčáková, Jan Roháč, Antonín Va-
lenta, Sára Weithalerová.

Jako host vystoupí Samuel Tomáš Machač, 
Natálie Szabo. Zazní zde prózy i básně těchto 
autorů: Ch. Bukowski, D. Buzatti, I. Dousková, 
D. Fischerová, R. Fulghum, M. Haddon, V. Ha-
vel, P. Nikl, J. Rictus, W. Saroyan, J. Suchý, I. Wer-
nisch
Vstupné: Dobroty
6. března – Sál MDDM
Okresní kolo soutěžě v přednesu. 0.,1. a 2. ka-
tegorie
7. března – Sál MDDM
Okresní kolo soutěžě v přednesu. 3. a 4. kate-
gorie
13. března – Za oponou DK
17:00 – přednesy textů žáků přípravného roč-
níku s hosty II. stupně
a premiéra inscenace souboru HOP-HOP
Človíček a ovečky
Hrají:
Človíček: Ella Zeroniková
Ovečky: Tomáš Frýdl, Adéla Hájková, Ivana 
Chernyavska, Lucie Kudelová, Samuel Tomáš 
Machač, Tadeáš Matoušek, Eliška Mikesková, 
Karolina Pöseltová, Adriana Praštalo, Kateřina 
Staňková, Natálie Szabo.
Hudba: Vlastislav Mareš
Režie: Irena Konývková

Vstupné: Dobroty a dobrovolné vstupné 
(místo je ale nutné si rezervovat osobně, nebo 
na reditelka@zusostrov.cz)

Po představení v T-klubu sdělování zážitků, 
dojmů, oslava první premiéry malých Hopáků.
17. března – Divadelní sál DK
15:00 Premiéra inscenace souboru HOP-HOP – 
Kryšpín Zmizel,
Hrají: Adam Petrák, Barbora Štěpánová, Franti-
šek Kučera, Jiří Netrh, Lothar Hemzáček, Lucie 
Fořtová, Lucie Kučerová, Markéta Hechtová, 
Markéta Kollárová a Viktorie Simandlová.
Režie: Ondřej Šulc
22. března – sál ZUŠ
17:00 Interní koncert
28. března – sál ZUŠ
Krajské kolo soutěží ZUŠ MŠMT ve hře na bicí 
nástroje
1. dubna – Divadelní sál DK
17:00 premiéra souboru HOP-HOP
Nechci abyste mě litovali, to je k ničemu
Skutečný příběh 9letého chlapce, který utíká 
z židovského ghetta za druhé světové války. Na 
své pouti potkává jak pomoc, tak také zradu, 
pro svoji záchranu se zříká i svého vyznání. Je 
pro přijetí člověka do jakéhokoliv společenství 
tak důležité v co, či v koho věří? Spojuje nás víra, 
či rozděluje? Jsme schopni pomoc člověku 
v nouzi, když zrovna nepatří mezi nás? Nebo 
ho možná jen politujeme? Anebo ani to ne?! 
Na tyto otázky jsme se snažili najít odpovědi 
prostřednictvím životního příběhu Jorama 
Frydmana.
Hrají:

Joram I.: Lucie Ratajčáková
Joram II.: Vít Bauchner
Joram III.: Jan Roháč
a též všichni
další role
Halina, Dívka: Karolína Joo
Kühn, Šlem: Tadeáš Novák
Božena, Voják: Hedvika Navrátilová
Sestra, Dívka: Jana Ďuržová
Sedlák, Doktor I.: Antonín Valenta
Selka, Doktor II.: Sára Horčičková
Máma, Voják, Selka: Sára Weithalerová
Agněžka: Lucie Ratajčáková
Voják: Vít Bauchner
Josale: Jan Roháč
Hudba: Vlastislav Mareš
Režie a scénář: Irena Konývková
Vstupné: 70 Kč / lístky je možné koupit v před-
prodeji v Infocentru Domu kultury Ostrov

MIMO OSTROV
8. března – ZUŠ Sokolov
Okresní kolo soutěží ZUŠ MŠMT – dechové 
žesťové nástroje
8. března – ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary
Okresní kolo soutěží ZUŠ MŠMT – Taneční 
obor
10. března – ZUŠ Floriána Leopolda Gass‑
manna Most
Festival NaNečisto – soubor HOP-HOP s ins-
cenací Kryšpín Zmizel
21. března – ZUŠ Jindřicha Jindřicha Cheb
Krajské kolo soutěží ZUŠ MŠMT – dechové 
dřevěné nástroje

LETEČTÍ MODELÁŘI NEZAHÁLÍ ANI V ZIMĚ
Klub modelářů MK 02 Ostrov nezahálí 
ani mimo sezonu venkovního létání a tak 
3. února v hale TJ Ostrov uspořádal ve spo-
lupráci s MK Panorama z Karlových Varů 
další soutěž halových házedel kategorie 
F1N nazvané Lázeňská Jarní. A už jako loni 
se tu nesešli jen místní konstruktéři a házeči, 
ale i modeláři z větší dálky. (Napsal bych 
z celé republiky, ale zastoupení z Brna ten-
tokrát chybělo.)

A není divu, atmosféra je příjemná, ceny 
hodnotné a i úroveň místních soutěžících 
se postupně stále zlepšuje. Dík za to samo-
zřejmě patří především vedení SPŠ Ostrov, 
která modelářskému klubu zapůjčuje svou 
Aulu ke každotýdenním tréninkům. Díky 
tomu mladí i staří modeláři nemusí s prv-
ními mrazy končit veškeré letové aktivity 
a mohou se soustředit nejen na konstrukci, 
ale i  na zalétávání a  trénink prostorově 

méně náročných modelů letadel, jakými 
jsou právě halová házedla, pomalu létající 
řiditelné modely a modely upoutané. Sou-
těže se samozřejmě zúčastnili i žáci a žá-
kyně docházející do modelářského kroužku 
v MDDM. Zvláště někteří i navzdory svému 
věku dosáhli výsledků, s  nimiž by se ne-
ztratili ani v kategorii dospělých. Výsled-
ková listina a  fotodokumentace soutěže 
je dostupná na stránkách modelářského 
klubu www.mk02ostrov.wbs.cz, na který 
teď čekají aktivity a  soutěže venku (nej-
dříve například soutěž házedel kategorie 
H 31. března na louce u Jenišova). Do haly 
se pak modeláři vrátí na podzim na další 
ročník Lázeňské, ale tentokrát Podzimní 
24. listopadu.

Pro zajímavost: házedlo na fotografii při 
rozpětí 45cm váží pouze 6.6 g a dosahuje 
letového času okolo 50 sekund.

MK 02 OstrovFoto: archiv klubu

KULTURNÍ AKCE
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POZVÁNKA NA 
OSLAVU MDŽ
Milé ostrovské ženy a dívky, 
zveme Vás na společnou oslavu
Mezinárodního dne žen
8. března 2018 v 16:00 – restaurace 
Atlantis

Těšíme se na Vás 
pořádatel KSČM Ostrov

LEHKÁ KOMEDIE ZÁVAŽNÉHO OBSAHU – 
VÍM, ŽE VÍŠ, ŽE VÍM
Nezdá se vám, že pořád víc víme všichni 
všechno? Žena a muž. Jeden z našich světů. 
Komedie překvapení, zvratů, krásných lží, 
bouřlivých scén i italského humoru. Hru, ve 

které se snoubí všechno, co v dobré kome-
dii nesmí chybět, uvedeme 27. března v di-
vadelním sále domu kultury v 19:30.

Rodinný život manželů Bonettiových 
a  jejich dospívající dcery se pohybuje 
zdánlivě v  každodenní jednotvárnosti. 
Fabio věnuje většinu svého času práci 
v  bance a  koukání na fotbalové zápasy 
v  televizi. Jednoho dne zjistí, že jeho ro-
dina byla omylem sledována a filmována 
soukromým detektivem místo sousedky 
známého politika. Manžel se tím náramně 
baví a vše vypráví své ženě. Ta se zdá být 
naopak velmi znepokojená. Co se skrývá 
pod pokličkou zdánlivě všedních dní man-
želského páru?

Zuzana Kašparovská, 
Dům kultury Ostrov

NESLAVNÉ VÝROČÍ OSTROVSKÉ KNIHOVNY
U příležitosti měsíce knih je na místě při-
pomenout další kulaté výročí. Výročí, které 
se tentokrát nijak významně nezapsalo do 
dějin našeho státu. Před 120 lety v srpnu 
1898 byla vzácná ostrovská knihovna se-
stávající z  klášterního a  gymnaziálního 
fondu z  nepochopitelných důvodů pře-
místěna do nevyhovujících prostor kaple 
svatého Floriána. Byl to začátek konce uni-
kátní sbírky knih. Starobylé knihy, z nichž 
většina pocházela z  období let 1500 
až 1800, ležela na hromadách na zemi. 
Knihovna obsahovala také 21 prvotisků 
z let 1460 až 1500. Mezi nejvzácnější knihy 
patřil rukopis Legendy o sv. Hedvice z roku 
1353. Vzácný ilustrovaný rukopis byl ozna-
čován jako „Schlackewerther Codex“ (Os-
trovský kodex). Po nedbale provedeném 

soupisu byla nakonec knihovna prodána 
roku 1910 za 100 000 K vídeňskému anti-
kvariátu Gilhofer & Ranschburg. Přestože 
nabídnutá suma se zdála vysoká, šlo jen 
o  zlomek skutečné ceny. Již na začátku 
ledna 1911 odvezl zástupce antikvariátu 
knihovnu do Vídně, kde byly knihy po-
stupně rozprodány. Některé z  knih do-
konce koupili obchodníci, kteří do jejich 
stránek balily své zboží. Ostrovský kodex 
získal do sbírky vídeňský podnikatel Ru-
dolf Guttmann. Vzácnou knihu mu roku 
1938, ale nacisté zkonfiskovali a až do roku 
1947 byla uložena ve vídeňské Národní 
knihovně. Sám Rudolf Guttmann musel 
emigrovat do Kanady a teprve roku 1947 
se mu kniha navrátila. Dnes je vzácný Os-
trovský kodex ve sbírkách muzea v  Ma-

libu (Kalifornie, USA). Nám nezbývá než si 
přát, aby ostrovská knihovna měla už vždy 
jen a jen důstojné prostory, a především 
mnoho nadšených čtenářů.

Ing. Josef Macke, Ostrov
Prameny: Lubomír Zeman a kolektiv, 

Dějiny města Ostrova
Internetové stránky: 

www.kalster-ostrov.webnode.cz

Staré náměstí 12, Ostrov

brýlových obrub
 SLEVA 30 - 50%

pánské, dámské, dětské, sluneční

VÝPRODEJ

Akce trvá od 15. 1. do 30. 4. 2018 

inzerce

Popis snímku: Legenda o sv. Ludmile – ilustrace z titulního 
listu Ostrovského kodexu (převzato z publikace 600 
Jahrfeier Schlackenwerth z roku 1931)

POHLED DO HISTORIE

foto: Agentura HARLEKÝN, s. r. o.
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NABÍDKA OSTROVSKÝM BADATELŮM
V našem městě působí řada badatelů, kteří 
se zabývají historií města a  doplňují její 
bílá místa. Je to právě v Ostrově činnost 
velmi užitečná. Mnoho informací a  do-
kladů z doby před rokem 1945 se ztratilo, 
některé události ani nebyly zaznamenány, 
a to i z období poválečného. Jsou tak na-
příklad zachovány a zpracovány stovky po-
hledů na město, podrobná historie Ostrova 
v druhé světové válce, soupis a zmapování 
dlouhé řady mlýnů v této oblasti, zámecký 
park i donedávna neznámé nálezy v zámec-
kém areálu, přehled historických cest a po-
zůstalostních knih, historie ostrovského 
porcelánu doložená početnou sbírkou, pře-
klad krajových pověstí, také dokumentace 

mizejících domovních znamení na sídlišti 
a mnoho dalšího.

Spolek přátel města Ostrova shromáž-
dil už rozsáhlý fond informací, obrazového 
materiálu, biografií významných osobností, 
českých a  také německých publikací tý-
kajících se Ostrova v překladu i základní 
údaje o okolí města a partnerských měst. 
Knihovna spolku je uložena v  Kronice 
města a dostupné jsou také články a výpisy, 
které by mohly práci badatelů usnadnit. 
S konkrétními požadavky se můžete obrá-
tit na Kroniku města, a to na telefonní číslo 
353 434 305.

Mgr. Zdenka Čepeláková, 
historička

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ V OSTROVĚ SLAVÍ 60. VÝROČÍ VZNIKU
Základní organizace České zahrádkářského 
svazu v Ostrově slaví 60. výročí svého vzniku. 
Jak potvrzuje Kronika města Ostrova: „Byl 
ustaven spolek zahrádkářů. Pro zahrádkář-
skou kolonii byl vyměřen pozemek na úpatí 
kopce za sídlištěm, kde dříve probíhaly mo-
tocyklové závody.“ K tomuto historickému 
kroku došlo 15. 3. 1958. Oslavy významného 
výročí začne výstava ve Dvoraně zámku 
přesně v den vzniku ZO. Výstava bude in-
formovat o historii a životě ZO v průběhu 
šedesáti let. Při této příležitosti budou pře-
dána ocenění některým zasloužilým členům 
a funkcionářům, kteří se zasloužili o vznik 
a rozvoj zahrádkářského života ve městě. Bo-
hužel, ne všechny budeme moci mezi sebou 
přivítat a poděkovat jim za vykonanou práci 
pro ČZS. Členské schůze i shromáždění de-
legátů ZO ČZS budou jednat ve slavnostním 
duchu. Vrcholem oslav bude výstava ovoce, 
zeleniny a květin ČZS, která se uskuteční ve 
dnech 29. 9. a 30. 9. 2018 v Oranžerii Václava 
Havla. Věřím, že se nám podaří připravit pěk-

nou výstavu, která bude pomyslnou tečkou 
za celým zahrádkářským rokem. Je to výzva 
a zároveň závazek pro všechny členy ČZS, 
aby svým zapojením do výstavy dokázali, 
nakolik si váží členství v nejpočetnějším zá-
jmovém spolku ve městě. ZO ČZS má boha-
tou tradici, má se čím pochlubit a drží laťku 
svého hodnocení na vysoké úrovni. Doka-
zuje to historie, ale i současnost. V roce 2017, 
u příležitosti 60. výročí založení ČZS v České 
republice, byla naše ZO oceněna Republi-

kovou radou ČZS za mimořádné zásluhy 
o Český zahrádkářský svaz a dlouholetou 
obětavou práci pro rozvoj zahrádkářského 
hnutí stříbrnou medailí Za zásluhy o Český 
zahrádkářský svaz. Je to ocenění práce, nejen 
funkcionářů výborů, ale všech pracovitých 
a  obětavých členů. ZO drží jeden primát 
desítky let. Jsme základní organizací s nej-
větším počtem registrovaných členů. A to 
nejen v kraji, ale v celé ČR! Je to unikátní a je-
dinečné. Co přát základní organizaci do dal-
ších let? Aby i nadále měla dostatek členů, na 
které se může spolehnout.

Těšíme se na setkání ve čtvrtek 
15.  března  2018 od 17 hodin ve Dvoraně 
zámku Ostrov.

Petr Kadlec, předseda ZO ČZS Ostrov
Eliška Failová, produkční DK Ostrov

Osmičky v letopočtech 
uplynulého století – 
příběhy z Ostrova
Vážení čtenáři,
v roce 2018 si celá naše republika připomíná 
historické události uplynulých staletí. Ostrov-
ský měsíčník dává prostor vám, kteří chcete 
informovat o osudech lidí z Ostrova nebo 
o historických událostech v Ostrově a okolí. 
Budeme rádi, přiblížíte li ostatním neznámé 
příběhy z dávné historie. Prosíme, uvádějte 
vždy zdroj, ze kterého jste informace čerpali. 
Pokud jde o historii novodobou, o vaše vlastní 
vzpomínky, rádi otiskneme texty, ve kterých 
(v souladu s pravidly OM) nebudou uráženy 
žádné osoby. V případě, že máte v úmyslu zve-
řejnit v textu jméno dosud žijícího člověka, do-
poručujeme informovat jej o této skutečnosti. 
Redakce nenese odpovědnost za obsah vámi 
zaslaného textu. Děkujeme za pochopení.

inzerce

Foto: archiv ČZS Ostrov – zakládání osady č. 1 v roce 1958
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NEMOCNICE OSTROV – TISKOVÁ ZPRÁVA
Sestřičky z ostrovské porodnice pletou dě-
tem na Velikonoce vlněné čepičky připomí-
nající zajíčky

Novorozencům, kteři přijdou na svět v os-
trovské nemocnici během letošních Veliko-
noc, chtějí zdejší zdravotní sestry zpříjemnit 
vstup do života. A samozřejmě i jejich ma-
minkám. Pro čerstvá mimina pletou stylové 
čepičky z vlny, ve kterých budou připomínat 
velikonoční zajíce. Čepičky tvoří šikovné se-
střičky z ostrovské porodnice, aby jich bylo 
dost, tak do celé záležitosti zapojily některé 
své schopné příbuzné. „Pro chlapečky navíc 
připravíme z proutečků malou, stylovou po-
mlázku,“ uvedla vrchní sestra novorozenec-
kého oddělení Eva Kopalová.

Podobnou ozdobu již upletly těm dětem, 
které se v ostrovské porodnici narodily na za-
čátku minulého prosince, tedy v době, kdy 
má svátek Mikuláš. (na přiloženém snímku, 
pozn.aut.) „Byl to nápad lékařky Martiny 
Vandové, která je velice kreativní. Všem se 
nápad líbil, takže jsme jí všechny sestry pod-
pořily. Koupily jsme si vlnu a čepice upletly,“ 
vysvětlila Eva Kopalová. Fotografie pěti na-
rozených dětí, které v porodnici byly 5. pro-
since 2017 se objevily na Facebooku, kde sní-
mek vzbudil velikou pozornost a měl během 
krátké doby několik stovek tzv. sdílení a liků.

Celá iniciativa vznikla kvůli tomu, že 
sestřičky chtěly věnovat dětem a mamin-
kám nějaký nezapomenutelný dárek. Ve-
dle čepice dostaly maminky také plyšo-
vou hračku, kterou nemocnice pořídila ze 
svých prostředků a také balíček s kosme-

tikou. Takovými akcemi se snaží sestřičky 
podtrhnout rodinnou atmosféru, která 
v této spíše menší porodnici panuje. „Sna-
žíme se maminkám poradit. Nabízíme jim 
individuální přístup, velký zájem je o ro-
dinný pokoj, kde může s maminkou pře-
spat i tatínek, po dohodě ve výjimečných 
případech i starší dítě. Jezdí sem rodit ma-
minky z blízkého okolí, ale samozřejmě i ze 
vzdálenějších okresů nebo třeba z Prahy. 
Nejvíce tu oceňují lidsky a  individuální 
přístup,“ uvedla Kopalová.

V minulém roce se zde narodilo 413 dětí, 
což je podobné číslo jako loni. Mezi nejčas-
tější jména patří Jan, Adam, Jakub nebo Fi-
lip, u holčiček vede Ema, Veronika, Viktorie. 
V Ostrově se ale narodil také Slaviboj, Jero-
ným, Noe, Ashly, Leela. Trendem je, že rodiče 
častěji dávají dětem dvě jména. Porodnice 
pro budoucí maminky nabízí předporodní 

kurz, k dispozici je zde i laktační poradkyně. 
„Maminky mají s  kojením stále větší pro-
blémy. Situace se zhoršila, hlavním problé-
mem je, že dříve tu maminka neměla mobil, 
tablet, notebook, s miminkem byla spojená 
a soustředí se na něj. Navíc na sociálních sí-
tích vyhledávají neověřené rady a zkušenosti, 
které je rozptylují a rozrušují,“ uzavřela Ko-
palová.

Nemocnice Ostrov, založena v  roce 
1961, se soustředí na kvalitu poskytovaných 
služeb a klientský přístup. Již dvacet let je 
soukromým nestátním zdravotnickým za-
řízením s kapacitou 300 lůžek s téměř 500 
zaměstnanci, od dubna 2017 je součástí sku-
piny Penta Hospitals CZ.

Kontakt:
Markéta Singerová, tisková mluvčí Nemocnice 
Ostrov: singerova@nemosgroup.cz, 733 673 761, 

www.nemostrov.cz

OBLASTNÍ MISTRYNĚ V DREZUŘE NA PONY JE Z OSTROVA
aneb ohlédnutí za uplynulou sezonou Stáje 
Prima horseland

Jako každým rokem jsme se i v uplynulé 
sezoně zúčastnili několika akcí a  získali 
mnohá ocenění.

Pořádali jsme tradičně několik vlastních 
akcí  – Novoroční vyjížďka, Velikonoční va-
jíčko, Májový Prima Cup, Soutěž Mladých 
chovatelů pony, Výstava Nebanice, Příměstský 
tábor, Prima Hubert, Prima Mikuláš a Vánoční 
výprava ke krmelci. Dále jsme se účastnili akcí – 
Masopustní průvod v Ostrově, zahájení lázeň-
ské sezony v Jáchymově, Jarní a podzimní zá-
vody v JS Gabrielka Stráň, několika skokových 
závodů v JK Pegas Děpoltovice, JO Stará Role 
a  JS Kočík Stružná, dále výstavních soutěží 
v Brandýse n. L., vzdělávacího semináře v Lito-
hošti u Pelhřimova, výstavy v Hradci Králové, 
Nebanicích a Plasích u Plzně.

Za největší úspěch považujeme vítěz-
ství na Oblastním mistrovství jezdců na 
pony v drezuře, které se konalo v Neba-
nicích u Chebu. Dvojice Denisa Pačanová 
s pony klisnou Dollom Maruschka získaly 
v sezoně 2017 mnohá přední umístění a to 
jak v drezuře, tak ve skokových soutěžích. 
V letošní sezoně se tato dvojice připravuje 
na účast na MČR ve Zduchovicích.

Děkujeme za podporu činnosti na-
šeho spolku městu Ostrov, Karlovar-
skému kraji i všem ostatním sponzorům 
a  partnerům, vážíme si podpory i  spo-
lupráce, i vletošním roce budeme se ctí 
reprezentovat jak naše město, tak celý 
karlovarský region. Hodně štěstí a úspě-
chů všem!

Denisa Pačanová, předsedkyně 
Stáje Prima horseland z. s.Foto: archiv D. Pačanové

SPORT
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PROSTOR PRO VAŠE NÁZORYHYDE PARK
Příspěvky v této rubrice jsou zveřejněny v originální podobě. Nevyžádané příspěvky, které se do vydání nevešly, 
naleznete na webu OM v sekci Neotištěné příspěvky.

OHLÉDNUTÍ ZA PRACÍ SOCIÁLNÍ KOMISE
Komise zahájila svou činnost 18. února 2015, 
na kterém si vytýčila priority. Největšími 
tématy byly pro komisi přehledné a zdů-
vodnitelné přidělování nemalých finanč-
ních dotací z městské pokladny, mapování 
bezbariérovosti a její následné řešení, spo-
lupráce s neziskovými organizacemi a ob-
čany města.

Za období od jejího schválení do konce 
roku 2017 se komise sešla celkem na 10 jed-
náních. Za tuto dobu ležela na jednacím 
stole řada různých témat. Úspěšně jsme na-
příklad připravili a radou či zastupitelstvem 
města byly schváleny návrhy:
• na nový dotační program pro transpa-

rentní přidělování dotací dle jasných 
pravidel

• na řešení bezbariérového vstupu na 
poštu a to ve spolupráci se skupinou ko-
munitního plánování

Možná se ptáte, proč hodnotím práci 
komise na začátku roku a ne až na konci 
volebního období, po kterou by komise 
měla pracovat? Odpověď je stručná. 
5. února 2018 byla radou města zrušena 
i  přes její výše vyjmenované výsledky 
a  přínos pro oblast rodinné a  sociální 
politiky ve městě.

Proto mi dovolte, z  pozice předsed-
kyně již zrušené sociální komise, podě-
kovat nejaktivnějším členům, kteří se 
nejvíce podíleli na činnosti komise v ce-
lém období 2015-2017: Ireně Preislerové, 
Kristýně Macákové, Richardovi Vyletovi 
a Lukáši Hanzlovi.

Pevně věřím, že občané města zvolí 
v  podzimních komunálních volbách ta-
kové zástupce města, kteří si budou vážit 
aktivity občanů zapojených v  komisích 
města, jejich doporučení budou brát jako 

dobře míněnou a  mnohdy odbornou 
radu, která jim pomůže pomoci při někdy 
nelehkém rozhodování.

Pavlína Lišková, zastupitelka města

SVAZ TĚLĚSNĚ 
POSTIŽENÝCH ZVE 
NA SCHŮZI
Místní organizace Svazu tělesně postiže-
ných pořádá v sobotu 7. dubna od 14:00 
členskou schůzi v  Domě kultury Ostrov 
v předsálí Kavárny. Pozor, vstup pouze hlav-
ním vchodem domu kultury.

Ing. Jiří Žemlička, předseda organizace
STP v ČR z. s. místní organizace Ostrov

ŠIPKOVÝ TURNAJ – MEMORIÁL MILANA FIALY
V  sobotu 3.  února  2018 se v  ostrovské 
pivnici uskutečnil Memoriál Milana Fialy. 
Kamarádi, příznivci a fandové šipek se zde 
sešli již počtvrté v řadě.

Jedná se o jeden z největších šipkových 
turnajů v kraji, který má každoročně nej-
vyšší účast. Prozatím byl nejpočetnější 
druhý ročník, kdy se zúčastnilo 67 hráčů. 
Na ten letošní ostrovský memoriál si našlo 
cestu úctyhodných a nečekaných 62 lidí! 
Z  toho 15 žen a  15 amatérů. Nechyběli 
hráči z Chodova, z Březové, z Jáchymova, 
spousta šipkařů z  Karlových Varů a  sa-
mozřejmě také ostrovští borci, kteří hrají 
vyšší ligy za Kraslice nebo Mariánské Lázně. 
Memoriálu se ale převážně zúčastnili do-
mácí šipkaři z Ostrova, včetně Milanovy 
nejbližší rodiny a  jeho kamarádů z Hroz-
nětína.

Turnaj již tradičně zahájila dcera Nikola 
Fialová hodem první šipky a pak následo-
vala minuta ticha k uctění památky. Skvělá 
parta lidí se poté náramně bavila, až do 
pozdních večerních hodin. Pro všechny 
zúčastněné šlo především o  dobrou zá-
bavu, ale přesto byla k vidění i dramatická 
utkání a porážky většina hráčů brala spor-
tovně. Pro spoustu lidí nebylo ani tak dů-
ležité vyhrát, ale především se zúčastnit. 

V ceně startovného bylo i chutné pohoš-
tění včetně studených mís, toustů a výbor-
ného guláše.

Do finálové osmičky se probojovali 
všichni předešlí vítězové. Jeden hráč 
z Nejdku, jeden z Chodova, loňský obhájce 
hrající za Kraslice, dva hráči z Ostrova a do-
konce tři šipkaři hrající za březovský klub. 
Dělené sedmé – osmé místo patřilo Radku 
Krůtovi z Nejdku a Zdeňku Vítkovi hrají-
címu za ostrovské Domino. Šesté místo 
překvapivě patřilo nejlepšímu domácímu 
hráči Škodíkovi Michalu Peterkovi. Na po-
hárové páté příčce skončil vítěz prvního 
ročníku Robert Podivín. Asi největším 
překvapením bylo čtvrté místo Františka 
Steidla, který hraje za druholigový tým 
Žíla Chodov. Loňský vítěz a  největší fa-
vorit turnaje Pedro Petr Fiala se ve svém 
nabytém dni letos bohužel musel spo-
kojit s bronzem. Finálová dvojice byla ve 
složení Balouš Zdeněk a Buberle Jan. Oba 
hráči spolu hrají v teamu Gepardi Březová, 
a tak finále nebylo tak vyhrocené, jak si 
všichni před turnajem přáli. Lepším z dvo-
jice byl Buberle Jan, který ten den nenašel 
přemožitele a mohl tak po právu zvednout 
nad hlavu vytoužený putovní pohár pro 
celkového šampióna.

Ten den se předávalo i spousta dalších 
cen. Nejlepší ženou se stala Veronika Štrob-
lová z Nejdku. Na druhém místě skončila 
Jana Kneiflová z Jáchymova a třetí místo 
zůstalo v Ostrově Kláře Ogorkové. Nejlep-
ším amatérem se stal Jan Tolar z Karlových 
Varů. Cenu za bingo turnaje získal Ladislav 
Jíra a cenu za nejvyšší zavření 130 bral Jan 
Buberle. Šipkaři z Březové si tak domů od-
vezli většinu cen. Zvláštní cena byla pře-
dána i nejmladší účastníci – 14leté Maru-
šce Besperátové. Ocenění a velké díky pa-
tří také pořadateli a organizátorovi turnaje 
Janu Mrenicovi a rodině Ogorkových, bez 
kterých by se takto skvělý a úžasný turnaj 
jen stěží uskutečnil.

Druhý den se Milanovi kamarádi sešli 
na hřbitově a krásným gestem uctili jeho 
památku.

Šipkový klub Škodíci Ostrov moc děkuje 
všem sponzorům. Jmenovitě pivnici Kolečko, 
městu Ostrov, Tatianě Kocábové, Pavlu Če-
kanovi a mnohým dalším. Veliké díky patří 
také všem hráčům za sportovní výkony, di-
vákům za podporu a personálu pivnice za 
super pracovní výkon. Všichni se tak již dnes 
těší na další ročník tohoto speciálního tur-
naje, který je mezi hráči velice oblíben.

Jan Mrenica
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PODĚKOVÁNÍODPADOVÉ HOSPOD.

PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH 
KONTEJNERŮ NA BIOODPAD – JARO 2018
Vážení občané,
letos na jaře budou opět přistavovány velkoobjemové kontejnery (VOK) na biood-
pad, a to v níže uvedených lokalitách v uvedených víkendech. Právě v těchto lokal-
tách lidé odkládají do VOK pouze bioodpad a nic jiného, což je pro další zpracování 
velmi důležité. V ostatních lokalitách u rodinných domků či u zahrádek byly VOK 
plné komunálního odpadu, ačkoliv na všech stranách nádob byly nápisy s vysvětle-
ním, co do bioodpadu patří a co nikoliv. V těchto místech kontejnery na bioodpad 
již umísťovat nebudeme.

Stanoviště VOK termíny

zahrádky v Klášterní ulici 
zahrádky v ulici U Nemocnice 
RD v ulici Lesní a okolí

30. 3.–1. 4. 13.–15. 4. 27.–29. 4. 11.–13. 5. 25.–27. 5.

zahrádky pod Lidlem 
zahrádky za Tescem 
(u cyklostezky na Květnovou) 
RD Horní Žďár u čp. 91

06.–08. 04. 20.–22. 4. 4.–6. 5. 18.–20. 5. 1.–3. 6.

Pro všechny občany nadále platí možnost odvážet bioodpad zcela zdarma do Sběrného 
dvora Ostrov, Krušnohorská 792.
Děkujeme vám, že třídíte a ukládáte bioodpad tam, kam patří.

redakce a Bc. Petra Niederhafnerová, 
referentka odboru správy majetku města MěÚ Ostrov

TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA 
2018 JE SEČTENA – 
DĚKUJEME VÁM

Při letošní koledě bylo 
vybráno celkem 120 717 
Kč (v  Ostrově 61 465 Kč 
včetně Tříkrálového kon-
certu, v Hroznětíně 24 831 
Kč, v  Merklíně 7 679 Kč, 
v  Sadově 2 854 Kč, v  Per-

ninku 8 795 Kč, ve Velichově 9 089 Kč a ve 
Stráži nad Ohří 6 004 Kč).

Z těchto finančních prostředků se Ob-
lastní charitě Ostrov dle pravidel sbírky 
vrátí 65 %, tj. cca 78 466 Kč, které budou 
použity na podporu provozu Domovů 
pokojného stáří v Ostrově a Hroznětíně, 
apod. Ostatních 15 % je určeno na pod-
poru projektů Diecézní charity Plzeň, 10 
% na humanitární pomoc do zahraničí 
(pomoc dětem v Peru, Bolívii a Paragu-
aye 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 
reagovaly velmi vstřícně na naši výzvu 
ke spolupráci, všem dobrovolníkům (75 
koledníkům a 31 vedoucím koledujících 
skupinek), a v neposlední řadě Vám, kteří 
jste se otevřeli k této lidové tradici, ne-
chali se potěšit nebo překvapit koledníky 
a zároveň jste otevřeli svá srdce a obda-
rovali jste jejich prostřednictvím ty, kteří 
bez naší společné pomoci si pomoci ne-
mohou.

Mgr. Tomáš Fexa
ředitel Oblastní charity Ostrov

www.ostrov.charita.cz

INZERCE

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

2017-04-studiohh-118,5x128-02.pdf   1   8.12.2017   20:31:21

inzerce



26 Ostrovský měsíčník | BŘEZEN 2018

VÝHERNÍ KŘÍŽOVKA

TAJENKA KŘÍŽOVKY 
O CENY
Vážení čtenáři, správné znění tajenky kří-
žovky z minulého čísla je HISTORICKÉ OS-
MIČKY. Z úspěšných luštitelů byla vyloso-
vána paní Helena Svatková, která obdrží 2 
vstupenky na Dia show Jiřího Kolbaby. Akce 
se uskuteční 14. března od 17.00 hodin ve 
velkém sále Domu kultury Ostrov. Srdečně 
gratulujeme.

Tajenku křížovky z tohoto čísla zašlete 
nejpozději do 11. 3. 2018 na: mesicnik@
ostrov.cz; případně doručte do podatelny 
MěÚ Ostrov, Jáchymovská 1 v  zalepené 
obálce, označené „Ostrovský měsíčník“. 
Vždy prosím uveďte celé své jméno a kon-
takt na vás. Ze správných odpovědí opět 
vylosujeme výherce, který získá vstupenky 
na některou z kulturních akcí Domu kul-
tury Ostrov. Jméno výherce zveřejníme 
v  Ostrovském měsíčníku. Redakce Vám 
přeje pohodové chvíle při luštění.

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

red

inzerce






