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AKTUALITY

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 květnového čísla je 9. dubna. 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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Zleva: Tomáš Renčín, předseda spolku Český 
zavináč; Josef Železný, starosta města Ostrov; 
Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského 
kraje a Jana Punčochářová, tajemnice MěÚ 
Ostrov

WEB OSTROVA USPĚL V SOUTĚŽI ZLATÝ ERB
Město Ostrov slaví velký úspěch – ofici-
ální webové stránky města Ostrov získaly 
1. místo v  krajském kole soutěže Zlatý 
erb. Ocenění převzal starosta města Jo-
sef Železný s tajemnicí městského úřadu 
Janou Punčochářovou 14. března v rámci 
slavnostního ceremoniálu na Krajském 
úřadu Karlovarského kraje. Ceremoniál 
udílení cen, který zahájila hejtmanka 
Jana Vildumetzová, zpříjemnili hudeb-
ním vystoupením mladí zpěváci ze Zá-
kladní umělecké školy Antonína Dvořáka 
Karlovy Vary.

Starosta se netajil radostí z ocenění a na 
poznámku, že se Ostrov několik let do sou-
těže nehlásil, reagoval s humorem: „Nehlá-
sili jsme se záměrně, připravovali jsme se na 
vítězství“. Hned ale vážně dodal, že za vítěz-
stvím je skryta práce širšího týmu, který na 
změně a požadovaných standardech webo-
vých stránek dlouho pracoval.

Kritéria hodnocení jsou náročná, porota 
hodnotí přehlednost a  zejména splnění 
všech pravidel nastavených oficiálním do-
kumentem ministerstva vnitra pro územní 
samosprávy „Metodické doporučení k čin-
nosti územních samosprávných celků – Po-
vinné a dobrovolné zveřejňování informací 
podle zákona o svobodném přístupu k in-
formacím“.

„Před samotným přihlášením do sou-
těže bylo potřeba vynaložit spoustu práce – 
a  ta se vyplatila. Ocenění neznamená vr-
chol, jde spíš o motivaci ke stálé práci na 
udržení standardů i k dalšímu zlepšování 
obsahu webových stránek – a to je úkol 
pro všechny odbory městského úřadu,“ 
říká k vítězství městských stránek vedoucí 
odboru vnitřních věcí Kateřina Telínová 
s tím, že poděkování patři všem, kteří se na 
údržbě stránek podílejí.

Soutěž Zlatý erb, kterou vyhlašuje spo-
lek Český zavináč, je vždy organizována 
dvoustupňově. Po krajských kolech násle-
duje kolo celostátní, přičemž krajská kola 
vyhlašují kraje ČR na bázi dobrovolnosti. 
Podle předsedy spolku Tomáše Renčína se 
letos poprvé v historii Zlatého erbu zapojily 
kompletně všechny kraje.

20. ročník soutěže o  nejlepší webové 
stránky a elektronické služby měst a obcí 
Zlatý erb spěje do finále. Ještě v březnu se 
konala vyhlášení výsledků jednotlivých 
krajských kol, v dubnu pak budou vyhlášeni 
vítězové na celostátní úrovni. Do celostát-
ního kola postoupily pouze města a obce 
z prvních pozic, které získaly v jednotlivých 
kategoriích v krajských kolech. Z Karlovar-
ského kraje jsou to kromě Ostrova ještě Ma-
riánské Lázně a Velká Hleďsebe. Vítězové 
budou slavnostně vyhlášeni 9. dubna na 
konferenci ISSS v Hradci Králové.

Podrobné informace o umístění ostat-
ních měst naleznete na: www.zlatyerb.cz

red

Starosta Josef Železný přebírá ocenění za 1. místo
Foto z krajského ceremoniálu: archiv KÚKK

DUBNOVÉ 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).

Návštěvní den u starosty je 11. dubna v 14:00‑16:00
Návštěvní den u 1. místostarosty je 9. dubna 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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ÚNOR NA LINCE 150
V  únoru naše jednotka zasahovala u  18 
událostí, z nichž bylo 7 požárů, 6 technic-
kých pomocí, 4 dopravní nehody a jeden 
planý poplach. Do Klínovecké ulice v Ost-
rově jsme byli vysláni s jednotkou HZS KV 
k  ohlášenému požáru budovy. Na místě 
bylo zjištěno, že se jedná o planý poplach, 
kdy došlo ke spuštění EPS (elektronická po-
žární signalizace) po nedovoleném použití 
práškového hasicího přístroje. Do Karlo-
vých Varů Staré Role jsme byli vysláni s jed-
notkami HZS KV a SDH Tašovice a Chodov 
(SO) k  požáru budovy charity. Na místě 
bylo zjištěno, že se jedná o požár odpadu 
v kontejneru. V Lidické ulici v Ostrově jsme 
likvidovali požár kontejneru. V  Sadově 
jsme společně s jednotkou HZS KV a SDH 
Hájek likvidovali požár zahradní chaty, při 
požáru došlo k popálení jedné osoby. Po-
žár bývalé restaurace v Karlových Varech, 
v Klínovecké ulici jsme likvidovali společně 
s jednotkami HZS KV, Sokolov, Mariánské 
Lázně a SDH Tašovice, Hájek a Chodov. Při 
příjezdu první jednotky HZS KV byla již po-
žárem zasažena celá budova, po likvidaci 
požáru byly zbytky budovy strženy, aby 
nikoho neohrožovaly. Dále jsme v chatové 
oblasti Velký Rybník likvidovali požár chaty 
ve spolupráci s jednotkami HZS KV, SDH 
Hroznětín a Hájek. Požár auta po dopravní 
nehodě v  Jáchymovské ulici v  Ostrově 
a dále pak požár auta po technické závadě 
v  Jáchymově, jsme likvidovali společně 
s jednotkou HZS KV a SDH Jáchymov. Dva-
krát jsme zajišťovali asistenci při přistání 
vrtulníku LZS Plzeň Líně v Dolním Žďáru 
a Jáchymově. V Horské a Jáchymovské ulici 
bylo nutno otevřít byt. V Květnové jsme 
odstraňovali s jednotkou HZS KV pomocí 
výškové techniky padlý strom na dráty 
elektrického vedení, v  Jáchymově, Havlíč-
kově ulici jsme pomohli ZZS Ostrov při 
transportu pacienta do sanity. U doprav-
ních nehod v Bystřici a Severní ul. v Ost-
rově jsme zasahovali společně s jednotkou 
HZS KV, dále pak v Krásném Lese – Horním 
Hradu a v Dolním Žďáru.

Kuna Milan, JSDH Ostrov

Setkání zástupců městské a státní policie, 
vězeňské služby a dobrovolných hasičů s médii

V pondělí 12. března se na zámku uskuteč-
nilo další z  pravidelných setkání velitele 
Městské policie Ostrov Ladislava Martínka, 
vedoucího Obvodního oddělení Ostrov 
Policie České republiky Martina Filipa, vrch-
ního rady (ředitele) Vězeňské služby České 
republiky, Věznice Ostrov Pavla Zange a ve-
litele Jednotky sboru dobrovolných hasičů 
Ostrov Josefa Černého s vedením města. Za 
město byl přítomen starosta Josef Železný 
spolu s 2. místostarostkou Ilonou Leupold.

Tentokrát byla zastoupena také média. 
Z mnoha pozvaných se zúčastnil Karlovar-
ský deník, Český rozhlas Karlovy Vary a ČTK.

Vedoucí OO PCŘ Martin Filip podal 
přehled statistických údajů za minulý ka-
lendářní rok a roky předchozí (cca 3 roky 
zpátky), aby bylo možné vysledovat vývoj 
sledovaných ukazatelů  – trestná činnost 
ve městě (její skladba, kategorie pachatelů), 
přestupky. Novináři se dotazovali, zda jsou 
v  Ostrově nějaké problémové lokality, in-
formovali se o stavu problematiku drog ve 
městě. Diskuse se dotkla tématu „dovozu“ 
a přehledu (evidence) agenturních pracov-
níků z východních zemí, např. z Bulharska, 
Ukrajiny, pracujících ve výrobních závodech 
na Průmyslové zóně Ostrov a  v  budoucí 
nové průmyslové zóně Ostrov – sever.

Velitel Městské policie Ostrov Ladislav 
Martínek odpovídal na dotazy ohledně 
účinnosti kamerového systému ve městě. 
Další odpovědi se týkaly aktuálního stavu 
strážníků, asistentů prevence kriminality 
(projekt běží od roku 2014). Městská policie 
Ostrov má celkem 15 strážníků, 4 asistenty 
prevence kriminality, 2 pracovníky u kame-
rového systému a v dohledné době 2 pracov-
níky na Senior Expressu.

Byl zmíněn také informační systém měst-
ské policie Derik, do kterého se například 
zaznamenávají závady ve městě (na komu-

nikacích, v zeleni ad.) a tyto informace se pak 
dostávají k příslušnému pracovníkovi na od-
boru správy majetku města k vyřízení.

Ředitel Věznice Ostrov Pavel Zange od-
povídal na dotazy ohledně zaměstnávání 
vězňů, spolupráce s městem Ostrov při úkli-
dových pracích pod hlavičkou spol. Marius 
Pedersen, dále ohledně úpravy, a údržby ze-
leně v městě. Velmi zajímavou a prospěšnou 
aktivitou v rámci prevence jsou besedy s od-
souzenými, které jsou pořádány pro žáky 8. 
a 9. tříd ZŠ a 1. a 2. ročníků SŠ. Besedy pro-
bíhají v rámci projektu specializovaných od-
dělení Věznice Ostrov. Žáci a studenti jsou 
informování obecně o VSČR, Věznici Ostrov, 
o  rizikovém chování v  populaci mladých 
lidí, jakým je např. užívání návykových látek 
apod. Besedy se zúčastňují také odsouzení, 
kteří otevřeně vyprávějí své životní příběhy 
a proč se dostali až do vězení. Besedy mívají 
velmi pozitivní ohlas.

Velitel JSDH Ostrov Josef Černý zmínil 
kromě statistických údajů k výjezdům (např. 
automobilové havárie, požáry) tři mimořádné 
situace – odklízení následků vichřice v roce 
2017, zejména té říjnové. Pozval přítomné na 
dobročinné akce a preventivní akce:
17. 3. benefiční bazárek „Daruj radost“,
20. 4. beseda pro školy „Poučme se 
 z cizích chyb“
20. 4. „Velký den bezpečnosti“ na Mírovém 
 náměstí v Ostrově
9. 6. benefiční akce „Společně k cíli s hasiči“
Na závěr starosta města pozval všechny 
přítomné na další setkání 19. června, kdy se 
uskuteční benefiční fotbalový turnaj. Proti 
sobě se postaví tým tvořený ze zástupců 
Městské policie Ostrov, OO PČR Ostrov, 
Věznice Ostrov a kněžský tým. Účast přislí-
bil i plzeňský biskup Tomáš Holub.

Mgr. Lucie Mildorfová, 
vedoucí odboru kancelář starosty
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KABEL OSTROV
Plán vysílání – duben 2018

5. dubna | 18:00 hod.
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis
 · Pořad: Kulturní měšec
 · Pořad: Archiv KT

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

 · Pořad: S-MIX

18. dubna | 13:00 hod.
 · Přímý přenos jednání Zastupitelstva města

19. dubna | 18:00 hod.
 · Záznam jednání Zastupitelstva města

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

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 
(v případě jednání zastupitelstva od 13.00 h.)

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 slu-
žeb, pokud je odběratel v prodlení s úhradou 
částky za jejich poskytování. Doporučujeme 
proto všem, aby překontrolovali své platby 
a vyrovnali své případné dluhy.

Ing. Libuše Benešová,
jednatelka KABEL Ostrov, s. r. o.

OSTROVSKÁ RADNICE DLOUHODOBĚ 
PODPORUJE POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB VE MĚSTĚ
Oblastní charita Ostrov je význam-
ným, stálým poskytovatelem sociálních 
služeb v  Ostrově. Význam služeb pro 
občany, kteří jsou z  důvodu vysokého 
věku, zdravotního stavu či jiného ome-
zení odkázáni na pomoc druhých lidí, si 
velmi dobře uvědomuje vedení města. 
Konečně, to, jak je ve městě postaráno 
o  potřebné občany, je samotnými ob-
čany také hodnoceno. V případě ostrov-
ské radnice je dlouholetou tradicí stálá, 
zejména finanční podpora oblastní cha-
rity. Peníze z městského rozpočtu jsou 
určeny k uspokojování potřeb této orga-
nizace i  jejích stále se rozvíjejících akti-
vit. Jde například o investice do objektu 
v ulici U Nemocnice 1202 – Domov po-
kojného stáří (v roce 2014 – I. etapa pod-
pořená z městského rozpočtu částkou ve 
výši 9 974 452 Kč, v roce 2017 – II. etapa 
podpořena částkou ve výši 21 313 184 
Kč). Na opravy a údržbu šlo z městské 
pokladny v roce 2015 87 863 Kč, v roce 

následujícím se vydalo 97 973 Kč a v roce 
2017 suma dosáhla 116 634 Kč. Další ne-
zanedbatelnou položkou jsou dotace 
na činnost oblastní charity. V r. 2015 šlo 
o částku 350 000 Kč, v r. 2016 o 450 000 
Kč a v r. 2017 dokonce o 950 000 Kč. Další 
podporovanou aktivitou charity je pro-
voz meziskladu Potravinové banky v Os-
trově ve výši 50 000 Kč v r. 2016 i 2017.

Od roku 2010 měl Domov pokojného 
stáří v Ostrově pouze 7 lůžek pro 24ho-
dinou péči o klienta, v roce 2013 se po-
čet zvýšil na 21 a v minulém roce se toto 
číslo podařilo zvýšit na 37 lůžek.

Z výše uvedených čísel je více než pa-
trné, že si představitelé města váží práce 
Oblastní charity Ostrov a  považují vy-
nakládání významných finančních pro-
středků za smysluplný nástroj vytvářející 
záruku kvality života ve městě. Podpora 
města v oblasti sociálních sužeb se ale 
netýká pouze oblastní charity. Posky-
tovatelem těchto služeb ve městě totiž 
není jen Oblastní charita Ostrov, ale také 
např. Domov pro seniory Květinka, který 
je městem podporován roční částkou ve 
výši cca 150 000 Kč.

Podle starosty Josefa Železného 
i v této oblasti může za pomoci města 
vznikat v budoucnu zdravé konkurenční 
prostředí, které by mělo přinést zvýšení 
komfortu pro klienty.

Mgr. Lucie Mildorfová, 
vedoucí odboru kancelář starosty

Foto archiv OM | Interiér domova

Foto archiv OM
Rekonstrukce Domova pokojného stáří – 2016
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ZÁZNAMY MĚSTSKÉ POLICIE – ÚNOR
3. 2. v 7:59 bylo hlídkou MP Ostrov při-

jato telefonické oznámení z OC Lidl s tím, že 
v obchodě byl zachycen zloděj, který odcizil 
zboží v hodnotě bezmála 2500 Kč. Hlídka se 
okamžitě dostavila na místo události, kde 
byl zjištěn muž, který se ke všemu přiznal. 
Neměl však u sebe žádný doklad totožnosti 
a proto byla na místo přivolána hlídka PČR 
Ostrov, která muže prověřila. Po nezbyt-
ných úkonech byl muž hlídkou MP řešen 
dle zákona vysokou pokutou.

15. 2. ve 22:10 hodin prováděla hlídka 
MP Ostrov kontrolní činnost v katastru 
města. Při kontrole si hlídka povšimla 
protijedoucího vozidla, které najelo na 
obrubník. Řidič si nebyl na první pohled 
jistý svou jízdou. Strážníci tedy pojali po-
dezření, že by řidič mohl být pod vlivem al-
koholu, a proto se vydali za vozidlem. Vo-
zidlo při najíždění na kruhový objezd smě-
rem na obec Kfely neustále najíždělo na 
krajnici a nedokázalo udržet směr. Hlídka 
následně jela za vozidlem až do obce Kfely, 
kde toto vozidlo zastavila. Po zastavení 
vozidla přistoupila hlídka k vozidlu, kde se 
nacházely dvě osoby. Hlídka vyzvala řidiče 
k předložení potřebných dokladů. Řidič již 
při podávání dokladu velmi špatně hovo-
řil a byl z něj cítit alkohol. Řidič prokázal 
svou totožnost a poté byl hlídkou vyzván 
k podrobení se dechové zkoušky ke zjiš-
tění alkoholu v  dechu. Řidič tak dobro-

volně učinil. Měřením bylo naměřeno 1,75 
promile alkoholu v  dechu a  následným 
měřením o 15 minut později taktéž 1,75 
promile. Vzhledem k  podezření ze spá-
chání trestného činu byla na místo přivo-
lána hlídka PČR Ostrov, která si celou věc 
převzala k dalším úkonům. Jelikož hlídka 
měla podezření, že by se spolujezdec mohl 
pokusit řídit vozidlo pod vlivem alkoholu, 
vyčkala opodál. V čase 22:40 hodin se vozi-
dlo rozjelo směrem k nedalekému autoser-
visu, kde již stála hlídka MP. Vozidlo bylo 
hlídkou opět zastaveno. Poté řidič vystou-
pil z vozidla a při vystupování zavrávoral. 
Když s hlídkou hovořil, spatně artikuloval 
a byl z něj cítit alkohol. Muž se na výzvu 
hlídky prokázal občanským průkazem 
a poté byl vyzván k podrobení se dechové 
zkoušky ke zjištění alkoholu v dechu. Mě-
řením bylo naměřeno 1,84 promile alko-
holu v dechu. Po konzultaci s PČR Ostrov 
si muž zajistil vozidlo a dobrovolně násle-
doval hlídku MP na OOPČR Ostrov k dal-
ším úkonům.

17. 2. v 2:38 přijala hlídka MP oznámení, 
že v ul. Kollárova se povaluje na chodníku 
podnapilá žena a  nemůže se zvednout. 
Hlídkou prověřeno a na místě zjištěno, že 
se oznámení zakládá na pravdě. Žena se 
pokoušela zvednout, avšak marně, proto 
jí hlídka pomohla na nohy. Když se hlídka 
ženy zeptala, kde bydlí, ukazovala směrem 
na ul. Jáchymovskou, špatně artikulovala, 

neudržela se na nohou a byl z ní cítit alko-
hol. Na dotaz kde žena bydlí, opakovala, že 
bydlí v ul. Kollárova, ale když jí hlídka od-
vedla k domu, stále tvrdila, že v této loka-
litě nebydlí a ukazovala, že bydlí jinde. Na 
dotaz hlídky zda má žena někoho doma, 
nebo jestli může někomu zavolat kdo by 
se o ní postaral, hlídce sdělila, že je doma 
sama a nikoho, komu by zavolala, nemá. 
Jelikož nebyl nikdo, kdo by se o ženu po-
staral, byla u  ženy provedena dechová 
zkouška na alkohol v dechu a žena byla 
poté odvezena na PAZS do Sokolova.

20. 2. v 9:43 bylo strážníky přijato ozná-
mení od ostrahy OC Tesco, která hlídce 
sdělila, že ve vnitřních prostorách super-
marketu se zdržuje osoba v podnapilém 
stavu, která zde rozbila láhev od alkoholu 
a odmítá opustit prostory Tesca. Po pří-
jezdu hlídky byl na místě zjištěn zjevně 
podnapilý muž, který nebyl schopný ko-
munikace. Hlídkou proveden test na pří-
tomnost alkoholu v  dechu s  výsledkem 
2,56 promile alkoholu v  dechu. Pro zjiš-
tění totožnosti tato osoba dobrovolně 
následovala hlídku do služebního vozidla 
k převozu na OOPČR Ostrov. Na služebně 
OOPČR Ostrov byly provedeny nezbytné 
úkony k  ztotožnění muže. Ten byl poz-
ději pro zjevnou podnapilost převezen na 
PAZS Sokolov.

Ladislav Martínek
velitel Městské policie Ostrov

STAVBY A PROJEKTY BUDOU OPĚT SOUTĚŽIT 
O TITUL STAVBY KARLOVARSKÉHO KRAJE
V rámci Dnů stavitelství a architektury Kar-
lovarského kraje 2018 se již tradičně usku-
teční soutěž o nejlepší stavby a projekty 
v Karlovarském kraji, letos již po 18.

Záštitu nad akcí, kterou každoročně po-
řádá Regionální stavební sdružení Karlovy 
Vary, převzala hejtmanka Karlovarského 
kraje Jana Vildumetzová a primátor města 
Karlovy Vary Petr Kulhánek.

Během uplynulých sedmnácti roč-
níků se v soutěži prezentovalo 469 staveb 

včetně projektů. Snahou je, aby se nejširší 
odborná i laická veřejnost seznámila s tím, 
jak je na tom stavebnictví v Karlovarském 
kraji, které nové stavby zde vznikly, a které 
se připravují.

„Zájemci o účast v soutěži mohou přihla-
šovat nejen stavby, které byly zkolaudovány 
a uvedeny do provozu v období předcho-
zích tří let, tedy od 1. 1. 2015 do 20. 4. 2018, 
ale také projekty staveb, architektonické 
a urbanistické studie připravované k reali-

zaci během uplynulých pěti let, konkrétně 
od 1. 1. 2013 do 20. 4. 2018. Přihlašovatelem 
stavby může být investor, architekt, projek-
tant zhotovitel nebo její majitel,“ upřesňuje 
manažerka Regionálního stavebního sdru-
žení Karlovy Vary Anna Vlášková.

Stavby bude opět hodnotit odborná 
porota i široká veřejnost prostřednictvím 
internetu. Veškeré informace naleznete na: 
www.stavbykarlovarska.cz

redakce a Anna Vlášková
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ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍCH TŘÍD ZŠ
ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
K zápisu se dostaví děti, které v době od 
1. září 2017 do 31. srpna 2018 dosáhnou šes-
tého roku věku. (Připomínáme, že zápis se 
týká nejen dětí narozených od 1. září 2011 do 
31. srpna 2012, ale i dětí, které měly odklad).
Rodiče si nezapomenou vzít s sebou:
• občanský průkaz nebo cestovní pas
• rodný list dítěte a jeho průkaz zdravotní po-

jišťovny
• potvrzení o trvalém pobytu dítěte, pokud se 

liší od trvalého pobytu zákonného zástupce
• cizinci přinesou cestovní pas a doklad o po-

bytu dítěte na území ČR
Zápisy se uskuteční ve všech základních 
školách v Ostrově, a to v níže uvedených 
termínech
Základní škola Ostrov, Masarykova 1289 
(tel. 353 800 411)
pondělí 9. dubna 14:00 – 17:00 hod.
úterý 10. dubna 14:00 – 16:00 hod.
Základní škola Ostrov, Májová 997
(tel. 351 124 821)
úterý 3. dubna 14:00 – 16:00 hod.
středa 4. dubna 15:00 – 17:00 hod.
Základní škola a  Mateřská škola Ostrov, 
Myslbekova 996
(tel. 777 661 337)
úterý 3. dubna 14:00 – 17:00 hod.
středa 4. dubna 14:00 – 16:00 hod.
Upozorňujeme rodiče, že zápisem dítěte na 
konkrétní škole je zahájeno správní řízení – 
v řádném termínu je možné zapsat dítě 
pouze na jednu základní školu!
Přednostně budou do školy přijaty děti ze spá-
dového obvodu příslušné školy.
V  případě nenaplnění kapacity budou do 
školy přijímány i děti ze spádových obvodů 
jiných škol.
Další informace k zápisu do první třídy najdete 
na internetových adresách jednotlivých škol:
www.1zsostrov.cz
www.3zsostrov.cz
www.zsamsostrov.cz

Obecně závazná vyhláška města Ost‑
rov č. 5/2007 stanovila školské obvody 
základních škol takto:
Základní škola Ostrov, Masarykova 
1289
Ulice: Bezručova, Dlouhá, Družební, Du-
kelských Hrdinů, Halasova, Hroznětínská, 
Husova, Jáchymovská (mimo č. p. 1377), 
Jiráskova, Jungmannova, Karlovarská, 
Klášterní, Klínovecká, Krušnohorská (od 
křižovatky s ul. Jáchymovskou ke křižo-
vatce s ul. Klínoveckou), Krátká, Lidická 
(od křižovatky s  ul. Družební ke křižo-
vatce s  ul. Klínoveckou), Lipová, Má-
chova, Malé náměstí, Masarykova (od 
křižovatky s ul. Hlavní ke křižovatce s ul. 
Krušnohorskou), Mořičovská, Na Má-
chadle, Radniční, Seifertova, Smetanova, 
Staré náměstí, Staroměstská, Sukova, Ša-
faříkova, Školní, Šlikova, Zahradní, Žiž-
kova
Části: Hluboký, Květnová, Mořičov
Základní škola Ostrov, Májová 997
Ulice: Borecká, Habrová, Horská, Já-
chymovská (pouze č. p. 1377), Jedlová, 
Kollárova, Lesní, Luční, Májová, Masa-
rykova (od křižovatky s  ul. Severní ke 
křižovatce s ul. Hlavní) Palackého, Pod 
Křížkem, Severní, Smrková, Štúrova, To-
polová, U Koupaliště, U Nemocnice
Části: Dolní Žďár, Horní Žďár, Kfely, Vyk-
manov, Maroltov
Základní škola a  Mateřská škola Ost‑
rov, Myslbekova 996
Ulice: Alšova, Brigádnická, Čapkova, 
Dvořákova, Hlavní, Hornická, Klicperova, 
Komenského, Krušnohorská (od křižo-
vatky s  Klínoveckou ul. do konce smě-
rem na východ), Lidická (od křižovatky 
s ul. Klínoveckou do konce směrem na 
východ), Mánesova, Mírové nám., My-
slbekova, Nádražní, Nad Nádražím, Na 
Kopci, Na Příkopě, Nejedlého, Nerudova, 

Odborů, S. K. Neumanna, Sládkova, Stu-
dentská, Tržiště, Tylova, Vančurova
Obce (dle ustanovení obecně závazné 
vyhlášky č. 3/2012): Krásný Les, Stráž nad 
Ohří a Velichov
Co by mělo umět dítě, které jde v září 
do školy?
• právně vyslovovat všechny hlásky
• reagovat i na cizího dospělého, vyřídit 

jednoduchý vzkaz
• umět poslouchat pozorně pohádku 

nebo jiný text a  jednoduše vyprávět 
obsah

• pracovat samostatně i ve skupině dětí
• vydržet nad zadaným úkolem alespoň 

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

kde bydlí, znát základní údaje o své ro-
dině

• znát dny v týdnu, pojmy času, roční ob-
dobí, den, noc, ráno atd.

• orientovat se, co je nahoře, dole, vpravo, 
vlevo, pod, nad

• hrát jednoduché hry – domino, pexeso, 
člověče, nezlob se, skládat puzzle

• počítat po jedné do deseti
• držet správně tužku, netlačit, kreslit 

tak, aby tužka lehce klouzala po papíru
• poznat základní barvy a některé jejich 

odstíny
• umět vybarvovat jednoduché tvary 

a příliš nepřetahovat
• vystřihovat jednoduché tvary
• samostatně se oblékat, zapínat kno-

flíky, vázat kličku
• dodržovat hygienu, umýt si ruce před 

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

red

ZPRÁVA AUDITORA K PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 
MĚSTA OSTROV ZA ROK 2017
Přezkoumání hospodaření města Ost-
rov za období roku 2017 bylo provedeno 
v  souladu se zákonem č. 420/22004 Sb., 
o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO, 
ve znění pozd. předpisů a  auditorskými 
předpisy, zejména auditorskou směrnicí 
č. 52. Zpráva byla vypracována v souladu 
s metodickým doporučením vydaným Ko-
morou auditorů ČR.

Stejně jako v předešlém roce mohu konsta-
tovat, že úroveň dokumentace, naplnění 
často novelizovaných předpisů na odboru 
finančním i majetkoprávním je podle mých 
poznatků na vysoké úrovni. Kladně hodno-
tím i úroveň a aktuálnost vnitřních před-
pisů.
Přes významné investiční akce není město 
zadluženo a  nově zahrnuté porovnání 

dluhu územního celku k průměru jeho pří-
jmů za poslední čtyři roky je dokonce ne-
gativní.
Zároveň rád využívám této příležitosti 
k poděkování za spolupráci, přípravu do-
kumentace a pomoc v průběhu provádění 
přezkoumání.
Karlovy Vary 12. 3. 2018

Ing. Miroslav Gross, auditor
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OSMÝ ROČNÍK OSTROVSKÉHO PODNIKATELSKÉHO 
FÓRA SE TĚŠIL ZÁJMU PODNIKATELŮ
28. února se v zastupitelském sále města Ost-
rov uskutečnilo již osmé Podnikatelské fórum. 
V rámci tradičního setkání zástupců města 
s ostrovskými podnikateli byly opět prezen-
továny novinky ze světa podnikání. Účast-
níky přivítal starosta Josef Železný a poté se 
slova ujala Alexandra Fürbachová, vedoucí 
odboru rozvoje a územního plánování MěÚ 
Ostrov, která informovala o přípravě nového 
Strategického plánu rozvoje města Ostrov 
s výhledem na příštích deset let. Strategický 
plán představuje komplexní dokument, který 
mapuje současný stav ve městě a jeho okolí, 
ukazuje největší problémy města, vymezuje 
rozvojové možnosti a stanovuje celkovou vizi 
rozvoje. K získání cenných údajů byl vytvořen 
dotazník, který je mimo jiné cílen i na názory 

a podněty místních podnikatelských subjektů. 
Přítomní byli vyzváni, aby se aktivně zapojili 
do přípravy tohoto strategického dokumentu 
a aby promítli svoje představy do dotazníku.

V průběhu více než 2hodinového podni-
katelského setkání byly prezentovány např. 
nejdůležitější daňové změny v  roce 2018, 
zrychlené procedury pro vnitropodnikově 
převáděné zaměstnance či pro poskytování 
pobytových povolení u těchto zaměstnanců, 
dále služby agentury CzechInvest v oblasti ne-
movitostí, či informace o snížení základu daně 
pro dárce krve a krvetvorných buněk.

Setkání se zúčastnila přibližně desítka 
podnikatelů, tedy zhruba třetina z pozva-
ných zástupců ostrovských podnikatel-
ských subjektů a  významných zaměstna-

vatelů. „Jde o užitečnou platformu, o jedi-
nečné setkání v rámci města, kde pokaždé 
zazní důležité aktuální informace. Podnika-
telé tu mají i prostor ke vzájemné diskuzi. 
Určitě s  tímto formátem počítáme i pro 
další roky,“ uvedl k podnikatelskému fóru 
Josef Železný.

Mgr. Lucie Mildorfová, 
vedoucí odboru kancelář starosty

POZVÁNKA NA 
SLAVNOSTNÍ OCENĚNÍ 
DOBRODINCŮ  
A DÁRCŮ KRVE
V úterý 24. dubna od 18:00 se ve Dvoraně 
ostrovského zámku uskuteční slavnostní 
akce spojená s udělením městské ceny „Ď“ 
Ostrov, místní ceny „Ď“ Chodov a zároveň 
18. ročník krajské ceny Ď v Karlovarském 
kraji 2018. V  rámci programu bude také 
udělen titul občan města Ostrov 2017.

Tradiční akce je veřejným poděkováním 
všem nominovaným za jejich dobrovolnou 
činnost či charitativní pomoc, pozváni jsou 
rovněž dobrovolní dárci krve. 2. místosta-
rostka města Ilona Leupold děkuje tímto 
i za město Ostrov Jiřímu Psohlavcovi, Mar-
tinu Šafářovi, Michalu Császárovi, Renatě 
Zamazalové, Vladimíře Duřtové, Vítu Ven-
hodovi, Janě Pánkové, Petru Homolkovi, 
Šárce Pithardové, Miroslavu Bašusovi, Petře 
Růžičkové, Monice Houškové, Milanu Čor-
nyjovi a Karolíně Choutkové za jejich dlou-
holeté dárcovství krve. „Bude mi velkou 
ctí všem osobně pogratulovat ve Dvoraně 
zámku v rámci předávání Ceny Ď,“ uvedla 
I. Leupold.

Doprovodný program připravili pracov-
nicí domu kultury. Návštěvníci slavnostní 
akce se mohou těšit na pěvecké vystoupení 
ostrovské sopranistky Martiny Sehylové, 
kterou na klavír doprovodí Norbert Heller.

Přístup na akci je od 17:30 z  Rastatt-
ského nádvoří. Židle nejsou číslovány, vstup 
je bezplatný.

Město Ostrov vás srdečně zve a přeje pří-
jemný zážitek.

red

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ  
MATEŘSKÝCH ŠKOL V OSTROVĚ
V  době letních prázdnin bude pro děti 
z  ostrovských mateřských škol (příspěv-
kové organizace města), pro které rodiče 
nemohou zajistit péči po celou dobu uza-
vření jejich mateřské školy, ve které mají 
dítě zapsané, zajištěn provoz takto:
Mateřská škola Ostrov,  
Krušnohorská 766
otevřena od 02.  07. do 27.  07. pro své 
vlastní děti a děti Mateřské školy Ostrov, 
Halasova 765.
Mateřská škola Ostrov, Halasova 765
otevřena od 30. 07. do 24. 08. pro své děti 
a děti Mateřské školy Ostrov, Krušnohor-
ská 766.
Mimořádně také pro děti Základní školy 
a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996 
a Mateřské školy Ostrov, Palackého 1045, 
bude otevřena od 30. 07. do 03. 08.

Základní škola a Mateřská škola  
Ostrov, Myslbekova 996
otevřena od 02. 07. 2018 do 27. 07. 2018 
pro své děti a děti Mateřské školy Ostrov, 
Palackého 1045.
Od 27. 08. 2018 do 31. 08. 2018 bude za-
jišťovat provoz pouze pro své děti.
Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045
otevřena od 06. 08. do 24. 08. pro své děti 
a  děti Základní školy a  Mateřské školy 
Ostrov, Myslbekova 996.
Mateřská škola Ostrov, 
Masarykova 1195
bude zajišťovat provoz po celou dobu 
prázdnin pouze pro své děti, a to mimo 
sanitární dny 30.–31. 08.
Bližší informace rodiče získají  
u ředitelky/ředitele své mateřské školy.

red
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PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL – ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
Zápis do ostrovských mateřských škol pro-
běhne ve dvou krocích:
1) registrace
Rodiče sebe a své dítě zaregistrují na interneto-
vém portálu https://zapis.ostrov.cz
Termín pro registraci je: 2. – 14. května 2018.
2) osobní návštěva mateřské školy
Ve dnech 15. a 16. května 2018 v čase od 
10:00 do 11:00 hod. a od 14:00 do 16:00 
hod. přijdou rodiče do zvolené mateřské 
školy. Na místě bude provedena kontrola 
zadaných osobních údajů. Je nutné žádost 
podepsat. Současně rodič donese vyplněný 
a lékařem potvrzený evidenční list (tiskopis 
je k dispozici v MŠ, ke stažení na webových 
stránkách jednotlivých MŠ i na interneto-
vém portálu).
15. nebo 16. května 2018 se rodič osobně 
dostaví do mateřské školy a vezme s sebou:
rodný list dítěte,
• doklad totožnosti zákonného zástupce (ro-

diče) = svůj občanský průkaz nebo pas,
• cizinci – potvrzení o pobytu dítěte na území 

ČR,
• potvrzení o trvalém pobytu dítěte, pokud se 

liší od bydliště zákonného zástupce,
• evidenční list potvrzený dětským lékařem.

Přednostně budou přijímány děti s trvalým 
pobytem na území města Ostrov v pořadí:
• děti v  posledním roce před začátkem 

povinné školní docházky – děti, které do 
31. 08. 2018 dovrší věku pěti let (tyto děti 
mají předškolní vzdělávání povinné),

• děti, které před začátkem školního roku 
2018/2019 dosáhnou nejméně třetího 
roku věku,

• sourozenci již zapsaných dětí,
• ostatní děti podle věku až do naplnění ka-

pacity jednotlivých mateřských škol.
Děti z jiných obcí mohou být přijaty pouze 
v případě volné kapacity.
Pro přijetí dítěte NENÍ rozhodující po‑
řadí doručení žádosti do mateřské školy.
Bližší informace naleznete také na webo-
vých stránkách jednotlivých mateřských 
škol.
Případy, které mohou při elektronickém 
zápisu nastat
1) rodiče nemají přístup na internet
Rodič si začátkem května vyzvedne v MŠ evi-
denční list a zajistí lékařské potvrzení.
Poté přijde 15. či 16. května 2018 do mateřské 
školy. Zde předloží ke kontrole požadované 
doklady – viz výše. Pověřený zaměstnanec dítě 

zaeviduje na webu města Ostrov, vytiskne žá-
dost a tu rodič podepíše.
2) rodiče zaevidují dítě na internetu, ale ne‑
mají k dispozici tiskárnu
Rodič zaregistruje dítě na internetu.
Rodič si začátkem května vyzvedne v MŠ evi-
denční list a zajistí lékařské potvrzení.
Ve dnech 15. či 16. května 2018 přijde do ma-
teřské školy, kde předloží ke kontrole poža-
dované doklady – viz výše. Pověřený zaměst-
nanec zkontroluje, případně doplní údaje na 
internetu a vytiskne žádost, kterou rodič po-
depíše.
3) rodiče zaevidují dítě na internetu a mají 
možnost tisku
Rodič zaregistruje dítě na internetu, vy-
tiskne žádost a  podepíše ji. Vytiskne evi-
denční list a zajistí lékařské potvrzení.
Ve dnech 15. či 16. května 2018 přijde do 
mateřské školy, kde předloží ke kontrole 
požadované doklady – viz výše. Pověřený 
zaměstnanec zkontroluje údaje na žádosti. 
Pokud je některý údaj chybný, opraví jej 
a vytiskne novou žádost, kterou rodič po-
depíše. Zároveň rodič předá evidenční list 
s potvrzením lékaře.

red

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUŠNOHORSKÁ
Speciální třída SŠ2 Ivany Harzerové a AP Kate-
řiny Pöseltové pokračuje v šabloně „Odborně 
zaměřená tematická setkávání a spolupráce 
s rodiči žáků ZŠ“. Námět na setkání s rodiči 
vyplynul z aktuálních potřeb, které se týkají 
následné péče o žáky po ukončení povinné 
školní docházky. Beseda probíhala se zaměře-
ním na informace o Denním stacionáři Mate-
řídouška a o sociálně terapeutických dílnách. 
Poděkování patří zejména paní Věře Brábor-
cové, ředitelce společnosti Denní centrum 
Mateřídouška, o. p. s. Dále pokračuje sběr pa-
píru v celé naší škole. Děkujeme společnosti 
Auto Služby Ostrov, s. r. o. za pravidelnou po-
moc při odvozu papíru a kartonu.

V oblasti environmentální výchovy se škola 
a její žáci zaměřili nejenom na sběr papíru, ale 

i na sběr dalších odpadů, které se posléze do-
stanou do zpětného odběru. Škola se zapojila 
do projektu Recyklohraní, v  rámci kterého 
probíhá sběr baterií, mobilů, tonerů, drobných 
i objemnějších elektrospotřebičů. Ve všech pa-
trech školy se třídí plasty, papíry a shromažďují 
se víčka od plastových lahví. Bioodpad ze za-
hrady se umisťuje do kompostu a využívá se 
dále na školních pozemcích. Pěkný vztah ke 
zvířatům pak žáci projevují i tím, že suší pečivo 
a poté ho nosí do Eko-centra v rámci našich 
pravidelných návštěv. Nejenom problema-
tika odpadů je náplní naší environmentální 
výchovy, ale jde zároveň i o budování klad-
ného vztahu k našemu regionu a městu. Jeden 
z projektů, kterým jsme prošli v loňském roce, 
byl nominován na cenu GRATIAS TIBI 2018. 

Jde o cenu udělovanou za ob-
čanskou aktivitu mladých lidí, 
kteří pozitivně ovlivňují život 
ve společnosti. Doufáme, že 
náš projekt mezi ostatními ne-
zapadne.

V  letošním roce jsme za-
znamenali velký zájem z  řad 
pedagogů a AP o možnost ná-
slechů na naší škole. Vyučující 

navštívili různé vyučovací hodiny a seznámili 
se s  nelehkou prací speciálních pedagogů, 
kteří vzdělávají žáky se speciálními vzdělá-
vacími potřebami. Dále jim byla umožněna 
prohlídka různých kompenzačních pomůcek 
běžně používaných v hodinách. Paní učitelky 
a AP si odnesly řadu pozitivních zkušeností 
a postřehů pro svou práci.

Mgr. Jana Kopecká, 
ZŠ Krušnohorská 304, Ostrov

INZERCE
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PRŮMYSLOVÁCI CESTUJÍ S EDISONEM PO SVĚTĚ
SPŠ Ostrov se od roku 2015 pravidelně za-
pojuje do projektu EDISON mezinárodní 
studentské neziskové organizace AIESEC, 
který studentům z  různých koutů světa 
zprostředkovává několikatýdenní pobyt 
mezi žáky a  studenty v  České republice. 
Ti na oplátku ve vizuálních prezentacích 
přibližují českým školákům život ve svých 
zemích. Dorozumívacím jazykem je an-
gličtina. Studenti a učitelé SPŠ Ostrov ve 
svých rodinách a třídách tentokrát uvítali 
vyslance Brazílie, Číny, Gruzie, Indie, Indo-
nésie a Ukrajiny. A co říkají o společně strá-
veném čase sami účastníci?

„Projekt EDISON je skvělou příležitostí, 
jak poznat studenty ze zajímavých a pro 
někoho i neznámých zemí, procvičit si an-
gličtinu a nevystrčit při tom paty z domu – 
obrazně řečeno. Naši hosté nám ve svých 
prezentacích na hodinách cizích jazyků 
představují své země z  hlediska geogra-
fického, politického i kulturního, neopo-
menou zmínit místní kuchyni, ani přiblížit 
studentský život. Z mého pohledu je pro-
jekt skvělou zkušeností. Jsem sice ve čtvr-
tém ročníku, ale doufám, že projekt bude 
pokračovat i v dalších letech.“(Tomáš Va-
lenta, I4)

„Naši hosté jsou členy mezinárodní or-
ganizace SIESEC a do projektu EDISON se 
přihlásili dobrovolně. Rozhodli se strávit 
několik týdnů v  cizí zemi a  prostřednic-
tvím své osoby nám poskytnout jiný po-
hled na svou domovinu. Osobně nejvíc 

oceňuji možnost procvi-
čit si angličtinu v  praxi. 
Vzhledem k  tomu, že 
zahraniční studenti 
jsou skutečně z různých 
koutů světa, uslyšíte 
během chvíle různé pří-
zvuky, výslovnost. A po-
kud chcete komunikovat, 
musíte se rychle zorien-
tovat a přizpůsobit, což 
považuji v  rámci jazy-
kové průpravy za nejdů-
ležitější. Projekt je ohromnou zkušenost 
pro všechny zúčastněné, takových akcí by 
mělo být více.“ (Matěj Zátka, I3)

„Když jsem do projektu vstupoval, ne-
měl jsem velká očekávání. Chtěl jsem si 
hlavně vylepšit svou angličtinu, ale když 
jsem potkal 33 dobrovolníků ze 17 zemí, 
uvědomil jsem si, že je to víc než příleži-
tost ke zlepšení jazykových dovedností. 
Dá-li se to tak říci, zamiloval jsem si tento 
projekt, protože kde jinde můžete bě-
hem relativně krátké doby načerpat tolik 
informací o různých zemích, změnit svůj 
pohled na svět, který se zatím vytvářel jen 
díky známým stereotypům. Projekt mi dal 
mnoho různých zkušeností. Toto je můj 
šestý týden pobytu v České republice, ale 
já si již po prvním týdnu uvědomil, že se 
změnil nejen můj pohled na život, ale že 
jsem našel i sám sebe.“(Olexandr Voropets, 
Ukrajina)

„Když se řekne Česká republika, tak se 
mi jako první vybaví Praha. Z knih a filmů 
jsem ji znala jako nádherné a romantické 
místo, proto jsem si také ČR vybrala jako cí-
lovou zemi. A musím říci, že celá vaše země 
je opravdu nádherná. Mým hlavním cílem 
bylo pro projekt vytvořit co možná nej-
lepší prezentaci o Číně, která ostatním po-
skytne dostatek informací a možná změní 
i jejich názor na tuto zemi, což byl vlastně 
i cíl projektu – rozbít kulturní bariéry. Co se 
týče Ostrova – líbí se mi tu. Nejvíce mě asi 
překvapila samotná budova školy – velká 
a nová. Ve škole jsem pak vedla celou řadu 
konverzací, kdy jsme porovnávali Čínu 
a Českou republiku ze všech možných hle-
disek, což mi velmi pomohlo. Ve volném 
čase jsme měli spoustu aktivit, za což jsem 
velmi vděčná a všem učitelům i žákům dě-
kuji. Užila jsem si to tu.“(Silvia, Čína)

Mgr. Lenka Bardová, SPŠ Ostrov

SPŠ OSTROV – INOVATIVNÍ ŠKOLA ROKU 2018
Student Lukáš Marek je nejúspěšnějším čes-
kým studentem mezinárodních zkoušek IT

Česká společnost pro kybernetiku 
a informatiku (ČSKI) udělila Střední prů-
myslové škole (SPŠ) Ostrov v rámci Ná-
rodní soutěže digitální gramotnosti titul 

„Inovativní škola 2018“. Toto ocenění si 
vysloužili rovným dílem vyučující i  stu-
denti za úspěšné zvládnutí mezinárod-
ního vzdělávacího konceptu minimální 
informační gramotnosti ECDL. Potvrze-
ním vysoké kvality přípravy studentů na 
využívání IT technologií se stalo vítězství 
studenta Lukáše Marka v kategorii „Nej-
všestrannější žák“ s celkovým skóre 95% 
úspěšnosti. Na SPŠ Ostrov se do Národní 
soutěže digitální gramotnosti zapojilo 74 
studentů. Jejich výsledky byly porovná-
vány s další tisícovkou účastníků z téměř 
40 škol z celé ČR. Ostrovští informatici si 
ale mohou připsat i další úspěch – po-
stup Terezy Petrilákové do celostátního 

kola Středoškolské soutěže v  kyberne-
tické bezpečnosti, které se uskuteční 
19.  dubna na Policejní akademii ČR 
v Praze. Doufejme, že i  tam zúročí zku-
šenosti získané studiem a absolvováním 
jednotlivých modulů ECDL.

SPŠ Ostrov je akreditovaným testova-
cím střediskem konceptu ECDL od roku 
2016. Ověřování digitálních znalostí a do-
vedností podle konceptu je mezinárodně 
uznávané a celosvětově procesně standar-
dizované. V celém světě využívá jednotné 
a pravidelně aktualizované databáze tes-
tovacích otázek a úloh. Úspěšní absolventi 
zkoušek získávají certifikáty s mezinárodní 
platností. Na SPŠ Ostrov se do programu 
mohou zapojit studenti všech oborů, žáci 
oboru Informatika absolvují všechny do-
stupné moduly v rámci výuky odborných 
předmětů povinně.

Učitel odborných předmětů IT a  od-
borně připravený tester ECDL Roman 

Stark spatřuje v účasti na výše uvedeném 
projektu výhody: „Osobně za nejvyšší de-
vizu považuji spravedlnost hodnocení, 
které poskytne nejen testovanému, ale 
i vyučujícím srovnání s jinými žáky a ško-
lami. Výsledky nám pomáhají diagnosti-
kovat nejen nedostatky ve vědomostech 
a dovednostech studentů, ale i ve výuce. 
Studenti jako výhodu vidí možnost zís-
kání mezinárodně uznávaného dokladu 
úrovně jejich digitální gramotnosti, tako-
vých IT řidičáků, z nichž je jasně znatelné, 
do jaké míry ovládají IT technologie, což já 
osobně považuji za velké plus pro budoucí 
zaměstnavatele.“

Škola v současnosti využívá 14 modulů, 
již nyní však plánuje jejich další rozšíření. 
Každý z modulů je zaměřen na jinou ob-
last IT vzdělávání, v součtu poskytují obraz 
úrovně komplexního vzdělání informační 
gramotnosti.

Mgr. Lenka Bardová, SPŠ Ostrov

Foto SPŠ – letošní zahraniční účastníci Edisona
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASARYKOVA
Pod patronací Českého olympijského vý-
boru pořádala Základní škola Masarykova 
ve čtvrtek 8. března již tradiční soutěž Od-
znak Všestrannosti Olympijských Vítězů. 
V Hale míčových sportů v K. Varech se do 
soutěže zapojilo celkem osm školních druž-
stev a  další stovka závodníků v  kategorii 
jednotlivců okresu. V halové části sezóny se 
vždy jedná o pětiboj a děti soutěžily v disci-
plínách – trojskok, hod medicinbalem, pře-
skok švihadla, kliky a  driblink s  basketba-
lovým míčem. Kliky, švihadlo a driblink se 
provádí vždy 2 minuty. Žáci ZŠ Masarykova 
byli velice úspěšní, když vybojovali celkem 
12 medailí. Družstvo školy ve složení Lenka 
Burešová, Ema Kolenatá, Johanka Tuháč-
ková, Adéla Vošická, Matyáš Bauer, Jakub 
Vlach, Radek Lešťan a Honza Paluska obsa-
dilo skvělé 2. místo.
Umístění v jednotlivcích podle kategorií:
1. místo Lenka Burešová, Matyáš Bauer 
 a Adam Hanek
2. místo Kateřina Kormošová, Veronika 
 Pichrtová, Jakub Vlach a Vojta Suk
3. místo Jana Pavlínská, Aneta Bauerová, 
 Radek Lešťan a Antonín Myslík.
Družstvo i všichni medailisté na 1. a 2. místě 
postupují do krajského finále, které se usku-
teční 23. května na novém atletickém stadi-
ónu v Ostrově. Dalšího úspěchu dosáhli žáci 
školy pod basketbalovými koši. Družstva 

dívek i  chlapců postoupila ze základních 
skupiny do okresního finále, které se konalo 
v K. Varech. Turnaj dívek byl velice vyrov-
naný a nakonec si děvčata odvezla bronzové 
medaile a pohár za hezké 3. místo. Chlapci 
byli úspěšnější a družstvo ve složení – Ma-
tyáš Bauer, Jakub Vlach, Jan Paluska, Radek 
Lešťan, Martin Černý, Vojta Šimek a Honza 
Klapáč v  turnaji zvítězilo a  po zásluze si 
chlapci přivezli pohár a zlaté medaile. Bas-
ketbal pokračuje krajským finále v Sokolově. 
Všem reprezentantům školy za dosažené 
výkony a výsledky gratulujeme. Vzhledem 
k tomu, že jaro a sluníčko se hlásí, čekají nás 
příště soutěže ve volejbale, atletice, kopané 
a mnohé další.

Ing. Karel Daníček 
učitel TV, ZŠ Masarykova

Foto 1. místo Adam Hanek, 3. místo Antonín Myslík

ZUŠ OSTROV  
DĚKUJE A GRATULUJE
I v tomto školním roce se naši žáci pod ve-
dením svých učitelů účastní nejrůznějších 
soutěží a festivalů, kde mají možnost porov-
nat své schopnosti a zkušenosti se svými vrs-
tevníky. Díky tomuto porovnávání mají pak 
možnost dále se rozvíjet a růst, protože vidí 
cíle a dovednosti, se kterými by se jinak ne-
setkali. Zároveň se učí přijímat kritiku svých 
výkonů, ale také hodnotit výkony druhých 
a ocenit jejich uměleckou kvalitu. Hraní v ci-
zím prostředí pak navíc přináší nový prostor, 
nové diváky, či posluchače a  samozřejmě 
úplně novou trému a nervozitu. Jak bude 
můj výkon přijat tam, kde mne nikdo nezná? 
Taková nervozita může vést k novým chy-
bám nebo k nové opravdovosti výkonu, ale 
vždy je pozitivní. Jsme totiž přeci jen škola. 
Kde jinde než ve škole si mají děti zkoušet 
všechny možné situace? Kde jinde by měly 
vyzkoušet, jak se dělají chyby? Kde jinde by 
měly experimentovat? Kde jinde by se ze 
svých chyb měly poučit?

Proto bychom chtěli poděkovat všem 
žákům, kteří reprezentují nebo budou re-
prezentovat naši školu na nejrůznějších sou-
těžích, festivalech a  přehlídkách, protože 
jakákoli účast je úspěchem a posunem ve 
vnímání sebe sama. Těm úspěšným gratu-
lujeme, ale radost nám prostě dělají všichni.

První místa s postupem do dalšího kola 
soutěže základních uměleckých škol získal 
Ondřej Tölg, a to jak ve hře na klarinet, tak 
ve hře na saxofon (Připravují ho učitelé Dag-
mar Tölgová a Vlastislav Mareš). První místo 
a  postup získal i  Jakub Suchomel a  Alan 
Burda ve stejné soutěži, ale v kategorii bi-
cích nástrojů a také soubor bicích nástrojů 
(Belecký, Erlebach, Houška, Huk a Novák) – 
všichni ze třídy pana učitele Petra Tyra (kraj-
ské kolo se bude konat v Ostrově). Postup 
do krajského kola soutěže ZUŠ získaly i žá-
kyně našeho tanečního oboru pod vedením 
učitelek Karin Wintrové i Andrey Burešové 
(skupina Mirákl). Do krajského kola soutěže 
v přednesu postoupili s prvním místem: Vít 
Bauchner, Karolína Joo, Tadeáš Novák, Lucie 
Ratajčáková, Sára Weithalerová (pod vede-
ním Ireny Konývkové) a Julie Slámová, Anna 
Machková a  Adam Petrák (pod vedením 
Ondřeje Šulce).

Ondřej Šulc, ZUŠ Ostrov

GYMNÁZIUM SE DOČKÁ  
NOVÉHO KORIDORU
Dlouhé roky vedení ostrovského gym-
názia usilovalo o  zbourání stávajícího 
zchátralého spojovacího koridoru mezi 
jednotlivými pavilony a jeho nahrazení 
moderním vstupním pavilonem s  šat-
nami pro studenty školy. Všichni za-
městnanci a studenti proto přijali s nad-
šením zprávu, že tento sen se již brzy 
stane skutečností. Rada Karlovarského 
kraje schválila projekt přestavby kori-
doru a uvolnila na tuto akci z krajského 
rozpočtu více než 20 milionů korun bez 
DPH. Součástí projektu je také nový 

centrální vstup a zázemí s šatnami, kde 
budou moderní kovové uzamykatelné 
skříňky pro 600 studentů.

„Pro ostrovské gymnázium je to obrov-
ská událost srovnatelná se stavbou Národ-
ního divadla,“ komentoval s  nadsázkou 
rozhodnutí rady kraje ředitel školy Jaro-
slav Šafránek. Stavební práce by měly být 
zahájeny koncem června letošního roku 
a hlavní část prací provedou stavebníci bě-
hem letních měsíců.

Mgr. Jiří Fresser, 
zástupce ředitele Gymnázia Ostrov

Foto: současná podoba koridoru Foto: studie rekonstrukce koridoru
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ČISTOTA VE MĚSTĚ

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.

OTE VŘELI  JSME PRO VÁS NOVOU 
POBOČKU REALITNÍ  K ANCEL ÁŘE.

Najdete nás u dolního Penny Marketu 
v Ostrově na adrese Jáchymovská 196. 

Nebo nám zavolejte na telefon 774 032 169.

Z A J I Š Ť U J E M E  K O M P L E T N Í  S E R V I S  R E A L I T N Í C H  S L U Ž E B

inzerce
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MDDM OSTROV
DĚTSKÁ SCÉNA 2018
6. dubna v MDDM a DK Ostrov
Krajské kolo celostátní přehlídky dětského 
divadla. Přijďte shlédnout představení di-
vadelních souborů z  Královského Poříčí, 
Nejdku, Aše a samozřejmě z Ostrova. Po-
drobný program najdete na našem webu, 
FB a výlepových plochách.
SÁM SOBĚ SOUPEŘEM
15. dubna 15.00‑17.00 hod.
V  rámci přicházejicího jarního období 
zveme děti i  dospělé na netradiční spor-
tovní akci v  našem sportovním areálu. 
Přijďte si vyzkoušet, jak jste na tom po zimě 
se svojí fyzičkou. Připravili jsme pro vás 
jednoduché pohybové i vytrvalostní testy, 
které si můžete na místě hned vyhodnotit 
a získat symbolickou odměnu dle dosaže-
ného výkonu. V případě nepřízně počasí 
proběhne akce v budově MDDM.
O POHÁR MĚSTA OSTROVA
26. dubna 9.00‑13.00 hod.
V  rámci 22. ročníku Olympiády ostrov-
ských škol se v  areálu MDDM utkají os-
trovské Gymnázium a Střední průmyslová 
škola Ostrov v malé kopané, basketbalu, 
nohejbalu a volejbalu.

SLET ČARODĚJNIC
30. dubna 17.00 hod.
Čarodějnické řádění opět na dětské letní 
scéně. Nebude chybět tanec, věštění, zaklí-
nání a zkouška ovládání koštěte. Zvolíme 
nejlépe vystrojenou čarodějnici a zaletíme 
si do Ekocentra na buřty.
Předprodej vstupenek: od 18. 4. v MDDM 
Cena: 30 Kč/os
REGISTRACE NA OLYMPIJSKÝ BĚH
pouze online do 11. června
Nepropásněte přihlášení na T-Mobile 
Olympijský běh, který proběhne opět 
v Ostrově 20. června 2018. Registrace letos 
pouze online. Na místě už přihlášení do zá-
vodu nebude možné. Děti mají registraci 
zdarma. www.olympijskybeh.cz/registrace
Připravujeme:
DEN RODIN
13. května 9.00‑17.30 hod.
Oslavte světový Den rodin programovým 
maratonem v Letohrádku, MDDM, Měst-
ské knihovně a DK Ostrov. Přijďte celá ro-
dina – min. 1 dospělý a 1 dítě, získejte čtyři 
razítka do slosovatelné karty a  vyhrajte 
vstupenky na Pohádkový park nebo na 
některou z kulturních akcí DK.

MANĚTÍNSKÉ PŘENOCOVÁNÍ
25. – 27. května
Oblíbené přenocování tentokrát v tábo-
rové základně v Manětíně na festivalové 
téma „Narozeniny“. Tematickým progra-
mem se připojíme k oslavám 50. ročníku 
Dětského filmového a televizního festi-
valu Oty Hofmana v Ostrově. Bližší infor-
mace na našem webu a v květnovém OM.
PROVOZ BUDOVY MDDM
Po-Čt 8.00-20.00 hod.; Pá 8.00-18.00 hod.
PROVOZ SPORTOVNÍHO AREÁLU
Všední dny 8.00-18.00 hod., víkendy 
10.00-19.00 hod.,
Rezervace kurtů a  fotbalového minihři-
ště: všední dny na tel. 736 505 681.
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, 
ekonomický úsek: 736 505 685, 
zimní stadion: 601 089 332,
www.mddmostrov.cz

NOMINUJTE NA OCENĚNÍ ZAMĚSTNAVATELE,  
KTEŘÍ POSKYTUJÍ PRÁCI LIDEM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Člověk by měl mít v životě stejnou šanci, 
jako ti ostatní. Proč by to nemělo platit 
pro lidi se zdravotním postižením? Po-
moci v tom mohou zaměstnavatelé, kteří 
jim takovou šanci dají tím, že je zaměstnají 
a že jim k práci vytvoří vhodné podmínky. 
Takovou vstřícnost podporuje a  oceňuje 
soutěž Stejná šance – zaměstnavatel roku. 
Soutěž v ČR již 8. rokem pořádají neziskové 
společnosti, které lidem se zdravotním po-
stižením práci zprostředkovávají. V našem 
kraji ji organizuje společnost Rytmus – Od 
klienta k občanovi, o. p. s. pod záštitou ná-
městka hejtmanky Karlovarského kraje pro 
oblast sociálních věcí Petra Kubise.
Soutěží zaměstnavatelé 
na běžném trhu práce
Soutěž oceňuje firmy a společnosti, které 
zaměstnávají lidi se zdravotním postiže-
ním na běžném trhu práce, mimo chrá-
něná pracoviště. Klade si za cíl veřejně 
ocenit ty zaměstnavatele, kteří se rozhodli 
zaměstnat lidi se zdravotním postižením, 
ocenit jejich snahy a rozšířit myšlenku za-
městnávání lidí s postižením směrem k ši-
roké veřejnosti a také k dalším potencio-
nálním zaměstnavatelům.

„Dát lidem s  postižením stejnou šanci 
může být někdy pro zaměstnavatele složité. 
Ti, kteří takovou šanci poskytnou, přispívají 
k zapojení zdravotně postižených lidí do 
společnosti a je třeba je společensky ocenit,“ 
říká k soutěži Jiří Novák, vedoucí týmu pod-
porovaného zaměstnání Rytmusu Sokolov.
Nominovat může kdokoliv z veřejnosti
Soutěž je v  Karlovarském kraji vyhlá-
šena od 5.  března. Nominovat zaměst-
navatele, který dává pracovní příležitost 
zdravotně postiženým, může kdokoliv 
z široké veřejnosti. Stačí vyplnit a poslat 
jednoduché nominační listy, které jsou 
na webových stránkách soutěže www.
stejnasance.cz. Uzávěrka soutěže je 
23. dubna 2018. Hodnotit nominované 
firmy bude odborná porota. Ta hodnotí, 
jaké podmínky zaměstnavatel zaměst-
nanci se zdravotním postižením vytváří. 
Například typ pracovního vztahu, jak 
dalece zaměstnavatel upravil pracovní 
prostředí, zda je zaměstnanec s postiže-
ním zapojený do kolektivu tak, že si na-
příklad může říct o pomoc, a podobně. 
Vyhlášení soutěže se uskuteční v druhé 
polovině května.

Soutěž Stejná šance se uskuteční v sedmi 
krajích napříč republikou. K významu sou-
těže říká ředitelka společnosti Rytmus – od 
klienta k občanovi, Pavla Baxová z Prahy: 

„Soutěž ukazuje potenciál, mnohdy skrytý, 
lidí se zdravotním postižením – že jsou 
schopni odvádět kvalitní práci, vydělávat si 
a nebýt pouze závislými na sociálních dáv-
kách. Že jsou firmy, které se zabývají spole-
čenskou odpovědností a jsou schopny při-
způsobit prostředí a podmínky lidem, kteří 
to mají těžší.“

Antonín Kunc, Stejná šance
Rytmus – od klienta k občanovi, o. p. s.

www.rytmus.org
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MIRÁKL POSTOUPIL NA SVĚTOVÝ 
POHÁR V BARCELONĚ

Tanečníci skupiny Mirákl nezaháleli ani 
o jarních prázdninách. Kromě přípravy no-
vých choreografií se junioři skupiny zúčast-
nili nominačního kola pro postup na Dance 
world cup, který se koná na konci června 
v  Barceloně. Tato soutěž, která proběhla 
v Selbu a  je určena jak pro německé, tak 
české taneční týmy, byla pro Mirákl nezná-
mou půdou, jako podtitul totiž nese název 
Baletní soutěž, nicméně jsou zde vypsány 
i kategorie modern, contemporary a jazz, 
kterým se právě Mirákl věnuje. „Tanečníci 
pro postup musí splňovat jak tehnické, tak 
umělecké parametry. A právě zde se nám 
vyplatila příprava pod vedením uznáva-
ných lektorů jako je primabalerína Národ-
ního divadla Nikola Márová nebo choreo-

graf JAR týmu Hope Maimane. Velice si 
ceníme umístění našich tanečníků i v  só-
lových kategoriích, kdy Marta Šafářová ve 
velké konkurenci tanečnic získala postup 
a 2. místo a zároveň s Adéou Fialovou vy-
tančila v duetu zlato. Duo Lucie Bursíkové 
a Alex Tětěrukové bylo stříbrné.“ Skupina si 
dále vytančila nominace ve formaci a dal-
ších 2 malých skupinách.
Mirákl nyní čeká start do soutěžní sezóny, 
kde se v rámci Tour Taneční skupina roku 
a Czech Dance Masters potkávají v extralize 
soutěže s nejlepšími týmy u nás.

Andrea Burešová, 
vedoucí taneční skupiny Mirákl

MIRÁKL TRÉNOVAL 
POD VEDENÍM 
TANEČNÍKA 
Z JIHOAFRICKÉ 
REPUBLIKY
Trenérky a tanečnice skupiny Mirákl již tře-
tím rokem spolupracují s výborným taneč-
níkem a choreografem z Jihoafrické repub-
liky Hope Maimane. Před jarními prázdni-
nami se pod jeho vedením zdokonalovaly 
v  pohybu i  choreografii. Hope pracoval 
s děvčaty intenzivně 12 hodin po dobu 4 
dnů, a to ve skupinových i individuálních 
lekcích. Tanečnice se kromě tance musely 
soustředit také na angličtinu a  snažit se 
Hopovi porozumět. Trenérky Andrea Bu-
rešová a Markéta Vajdíková se snaží shánět 
lektory z celého světa a z různých tanečních 
oborů. Děvčatům to tak umožňuje být uni-
verzální a svůj um posouvají na další hra-
nice. Během 4denního pobytu v Ostrově 
Hope odvedl skvělou práci – vytvořil 7 sól, 
3 duety, 2 malé skupiny a  jednu formaci. 
Premiéru formace a dětské malé skupiny 
měli diváci možnost zhlédnout na ostrov-
ském Plese sportovců 3. března.

Mgr. Lada Bláhová

Foto: archiv Mirákl

Tisková zpráva Československé obce legionářské
Legiovlak navštíví Ostrov nad Ohří
Legiovlak – legionářské muzeum na kole-
jích opět vyráží na pouť po Čechách, jeho 
pátou zastávkou v jubilejním roce 100. vý-
ročí vzniku Československé republiky bude 
Ostrov nad Ohří, kde ho můžete zdarma 
navštívit od 10. do 15. dubna 2018.

Legiovlak, pojízdné muzeum na ko-
lejích Československé obce legionářské, 
připomíná 100. výročí boje českoslo-
venských legií za samostatný stát. Sou-
prava historických vagonů, která vznikla 
za podpory Ministerstva obrany ČR 
a  mnoha dalších institucí, projede do 
roku 2020 celou Českou republiku a Slo-
vensko. V současnosti se Legiovlak skládá 
ze 13 zrekonstruovaných vagonů, jakými 
se desetitisíce čs. legionářů přepravovaly 

napříč Ruskem po Transsibiřské magis-
trále v letech 1918–1920. Připomíná, že 
vznik Československé republiky stál na 
životech a odvaze legionářů, kteří s myš-
lenkou samostatného státu Čechů a Slo-
váku bojovali prakticky po celém světě 
a na všech bojištích první světové války. 
Jeho dubnový program v roce 2018 zahr-
nuje následující stanice:
• Sokolov 03. – 08. 04.
• Ostrov nad Ohří 10. – 15. 04.
• Kadaň 17. – 20. 04.
• Most 21. – 27. 04.
• Osek – město 8. – 29. 04.

Legiovlak představuje naši vojenskou 
historii nejen široké veřejnosti a  za-
měřuje se především na školní mládež, 
které je sto let stará historie poněkud 
vzdálená. Proto jsou připraveny skupi-
nové prohlídky, na které se lze dopředu 
objednat prostřednictvím formuláře 
na webu www.legiovlak.cz a zamluvit si 
přesný čas. „V roce, kdy si připomínáme 
100. výročí vzniku naší republiky a konec 
jedné z nejstrašnějších válek všech dob, 
je návštěva Legiovlaku ideální příležitostí, 

jak si tyto významné události připome-
nout. Legiovlak má tu výhodu, že za ním 
nemusíte nikam cestovat a přijede až do 
vašeho města,“ říká Jiří Charfreitag, ta-
jemník projektu Legie 100.

Expozice Legiovlaku je přístupná 
zcela zdarma každý všední den od 8:00 
do 18:00 a o víkendech a svátcích od 9:00 
do 19:00. Komentované prohlídky s prů-
vodcem pro veřejnost bez objednávky 
začínají každý den od 14:00 a  opakují 
se v  pravidelných hodinových interva-
lech. Každý návštěvník Legiovlaku může 
na místě zjistit, jestli měl legionáře mezi 
svými předky. Posádka v  Plukovní pro-
dejně dokáže hledat konkrétní osoby 
v databázi, kterou se i díky návštěvníkům 
daří doplňovat o fotografie, dokumenty, 
vzpomínky i hmotné předměty z pozů-
stalostí. Od výjezdu Legiovlaku v  roce 
2015 se takto podařilo doplnit na 5 000 
karet legionářů.

Kompletní tisková zpráva je na webu 
OM (pozn. red.)

Miloš Borovička, tiskový mluvčí projektu
www.legiovlak.cz

Workshop s lektorem z JAR Hope Maimane
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA OSTROV

ODHALENÁ TAJEMSTVÍ
duben, Oddělení pro dospělé – chodby
aneb Co skrývaly stromy. Výstava fotografií.
RODINNÉ KONSTELACE
4. dubna 17.00, Oranžerie Václava Havla
Přednáška Zdenky Blechové o rodinných 
konstelacích, pomocí kterých je možné si 
uvědomit situaci ve vztazích na duchovní 
úrovni.
RELAXAČNÍ MALOVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ
5. dubna 15.30, vzdělávací centrum
Přijďte se odreagovat od každodenních 
povinností. Omalovánky nejsou jen pro 
děti, donutí vás „vypnout“ a nepřemýšlet 
nad věcmi, které vás během dne stresují, 
přinesou vám příjemný pocit z  tvoření, 
nemluvě o  psychologickém vlivu barev. 
Máme pro vás spoustu omalovánek s růz-
nými motivy, relaxační hudbu, kávu i čaj. 
Pastelky či fixy si můžete přinést vlastní, 
nebo vám je půjčíme. Malovat bude 
možné také na kameny.
BĚŽECKÝ WORKSHOP
7. dubna 9.00, park před knihovnou, kur‑
zovné: 200 Kč (150 Kč v předprodeji, se‑
nioři 70+ zdarma)
Kurz správného běžeckého stylu, který 
povede běžecký „guru“ a ultramaratonec 
Miloš Škorpil. Dozvíte se jak napravit ne-
správné a  neefektivní pohybové vzorce, 
které mohou vést k předčasné únavě, bo-
lesti či zranění. Kurz je vhodný pro všechny, 
od začátečníků až po pokročilé běžce, kteří 
potřebují pomoci s  přípravou na závod, 
ještě více zrychlit pomocí speciálních tech-
nik, ale také pro běžce, kteří mají při běhání 
potíže s koleny, kyčlemi, rameny, achilov-
kami…
VÝSTAVA DANIELA FILIPA
Od 10. dubna, Oranžerie Václava Havla
Zveme vás na výstavu karlovarského 
umělce Daniela Filipa.
POHYB V RYTMECH ŽIVOTA
11. dubna 16.30, Hudební oddělení
Pohyb v  rytmech života posiluje fyzické 
i duševní zdraví, zvyšuje sebedůvěru, napo-
máhá vnitřní rovnováze. Aktivita je vhodná 
pro každého, bez ohledu na fyzickou kon-
dici, hmotnost, věk či pohybové obtíže. Na 
zahajovací schůzce se podrobněji sezná-
míte s  programem a  vybereme vhodné 
termíny dalších pravidelných schůzek. 
Prosíme zájemce, aby si rezervovali místa 
v dostatečném předstihu. Lektorka: Irena 
Janečková.

ONE WOMAN SHOW
11. dubna, vzdělávací centrum, vstupné: 
80 Kč (50 Kč v předprodeji, senioři 70+ 
zdarma)
Srdečně vás zveme na setkání se spisovatel-
kou a publicistkou Markétou Harasimovou. 
Kniha MRAZIVÉ HRY pojednává o tématu, 
o kterém se moc nemluví, ale může se stát 
každému z  nás, o  stalkingu (nebezpečné 
pronásledování). Proč může nedobrovolné 
pronásledování skončit tragédií, a na co si 
dát pozor, abyste si zachránili život? Přijďte 
si poslechnout příběh a autorčiny zkušenosti.
TRIO PÁNI KLUCI
12.  dubna, Oranžerie Václava Havla, 
vstupné: 50 Kč
Zveme vás na koncert tria Páni kluci, na kte-
rém zazní melodie od Mozarta až po AC/
DC.
JÓGA V KNIHOVNĚ
14. dubna 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 se-
bou: pohodlné oblečení (doporučujeme 
legíny a elastické tričko), vlastní podložku 
(v případě potřeby je možné si podložku za-
půjčit, ale je nutná její rezervace předem), 
ručník a v neposlední řadě dobrou náladu. 
Lektorkou je Petra Gutwirt. Počet míst je 
omezen, proto je nutná rezervace.
DĚTI ANTONÍNA KALINY
18.  dubna 17.00, vzdělávací centrum, 
vstupné: 80 Kč (50 Kč v předprodeji, se‑
nioři 70+ zdarma)
Přednáška Stanislava Motla o politickém 
vězni Antonínovi Kalinovi z Třebíče, který 
dokázal v  KT Buchenwald soustředit na 
svém bloku 1300 dětí (z toho 1 200 židov-
ských) z celé Evropy. Pomocí administrativ-
ních a jiných zásahů zamezil, aby byly děti 
poslány na pochod smrti, který by zcela jistě 
nepřežily. Šlo o děti ve věku od 3,5 do 16 let. 
Přitom, na rozdíl třeba O. Schindlera či N. 
Wintona, Kalina coby vězeň každodenně 
riskoval svůj život. 9. dubna 1945 stál An-
tonín Kalina mezi hlavními vůdci vzpoury 
buchenwaldských vězňů, kteří dokázali 
osvobodit tábor, aby ho za dva dny předali 
americkým spojencům. Součástí přednášky 
je promítání 53minutového filmu Děti An-
tonína Kaliny.

V  dubnu opět odstartuje soutěž 
o  volné vstupenky do plzeňské ZOO. 
Soutěž je určena dětským čtenářům. V Od-
dělení pro mládež si mohou malí čtenáři 
vyzvednout hrací kartu, do které si budou 
sbírat razítka za vypůjčené knihy o přírodě 
a zvířatech. Vyplněnou kartu odevzdá čte-

nář opět v Oddělení pro mládež a na zá-
kladě této karty získá volnou vstupenku 
do ZOO Plzeň. Soutěž potrvá až do konce 
roku 2018.

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

POZVÁNKY KLUBU 
ČESKÝCH TURISTŮ
Kalendář veřejných turistických  
akcí v dubnu
07. 04. Liščí skály – Tis u Blatna – Žihle – 
 Rabštejn nad Střelou
14. 04. Jarní setkání na Dianě v K. Varech
21. 04. Saské Švýcarsko –  
 Po pravém břehu Labe
28. 04. Jarní expedice do Sedmihradska 
 v Rumunsku
28. 04. Přes Milešov na Krásenskou 
 rozhlednu
05. 05. Výšlap na rozhlednu Cibulka u Oloví
Bližší informace budou k dispozici vždy od 
středy pro příslušný sobotní termín ve vit-
ríně KČT na Mírovém náměstí v Ostrově 
u autobusové zastávky na K. Vary. Info také 
na: www.kctkvary.cz

RNDr. František Wohlmuth
předseda KČT Slovan Karlovy Vary

HELP FINANCIAL s.r.o.

  Volejte obchodního zástupce

Mobil: 727 895 461

Půjčíme Vám
od 5 do 50.000,- Kč

INZERCE
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EKOCENTRUM MDDM OSTROV
DEN ZEMĚ
22. dubna 15.00‑18.00 hod.
Program celosvětově významného dne 
připravujeme letos na téma „Všichni jsme 
dětmi Země“. Čeká vás spoustu zajíma-
vých interaktivních stanovišť ve spolu-
práci s LESY ČR, Střední lesnickou školou 
a MDDM Ostrov. Přijďte si spolu s námi při-
pomenout, že patříme této Zemi a ne ona 
nám. Podrobný program najdete na našem 
webu, FB a výlepových plochách.
UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME OSTROV
28. dubna 9.30‑12.00 hod.
Pojďme si udělat svět krásnější! Zapojte se 
spolu s námi už po druhé do celorepubli-
kové dobrovolnické akce Ukliďme svět, 
ukliďme Česko. Tentokrát vyrazíme uklidit 
okolí Boreckých rybníků. Pytle a rukavice 
zajištěny pro registrované. Akci zakončíme 
opékáním buřtů. Sraz: v 9.30 hod. u Pivnice 
Čepelík, U Nemocnice 1209; S sebou: holiny, 
vhodné oblečení, případně vlastní hrábě, ru-
kavice, buřty na závěrečné opékání Regist-
race: na www.uklidmecesko.cz/event/16315

PAMPELIŠKY A PODBĚL PRO AGAMY
Kdo by to byl řekl, že právě rašící pampe-
lišky a podběl jsou oblíbenou pochout-
kou našich agam i leguánů a suchozem-
ských želv. Pokud byste chtěli těmto zví-
řátkům udělat radost, rádi v EC přijmeme 
nasbírané květy podbělu a pampeliškové 
listy i květy. Děkujeme.
Prohlídky pro školská zařízení
Po‑Pá 8.30‑12.00 hod.
V dopoledních hodinách rádi přivítáme 
děti z MŠ, ZŠ i SŠ na prohlídky s odbor-
ným výkladem. Prohlídka trvá cca 40 
minut. Děti se poutavým vyprávěním 
seznámí s  místní faunou, mohou si ur-
čitá zvířátka pohladit, pochovat popř. 
nakrmit. Nutná předchozí rezervace na 
tel. 731 615 658.
Návštěvní hodiny pro veřejnost
Po‑Ne 13.00‑17.00 hod., vstup zdarma
Po zimním klidovém období otevírá EC 
své dveře i o víkendech. Udělejte si k nám 
odpolední procházku a  prohlédněte si 
venkovní voliéry i chovatelské klubovny. 

Dopolední hodiny jsou vyhrazeny ná-
vštěvám školních kolektivů.
Kontakty
tel. 731 615 658, 602 600 995,  
FB: Ekocentrum MDDM Ostrov
www.mddmostrov.cz/ekocentrum

KULTURNÍ AKCE

HROZNATŮV BĚH
Ředitelka závodu Hroznatův běh  

Janan Jiříková zve všechny zájemce 
na charitativní běžecký závod.

Hroznětín – neděle  
29. dubna od 10:00

Start a cíl je na stadionu 
u ZŠ v Hroznětíně.

Hlavní závod je 17km a 5,5km

Podrobné informace:  
www.mschroznetin.cz

ZUŠ – DUBNOVÉ AKCE
v Ostrově
1. dubna – Divadelní sál DK Ostrov
17:00 premiéra souboru HOP-HOP
Uri Orlev „Běž, chlapče, běž“ 
(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: Lucie Ratajčáková, Vít Bauchner, Jan Ro-
háč, Karolína Joo, Tadeáš Novák, Hedvika Na-
vrátilová, Jana Ďuržová, Antonín Valenta, Sára 
Horčičková, Sára Weithalerová,
Režie a scénář: Irena Konývková, hudba: Vlas-
tislav Mareš
Vstupné: 70 Kč /lístky je možné koupit v před-
prodeji v Infocentru Domu kultury
6. dubna – Divadelní sál DK a sál MDDM
Krajské kolo přehlídky dětských divadelních 
souborů Dětská scéna 2018
soutěží inscenace souborů HOP-HOP Ireny 
Konývkové:

Uri Orlev „Běž, chlapče, běž“ (Nechci, 
abyste mě litovali, to je k ničemu)
a Ondřeje Šulce:
JOJO, Lovci Mamutů, Kryšpín zmizel, 
EMA
18. dubna – Obřadní síň Staré radnice,
17:00 Kytarový koncert
24. dubna – sál ZUŠ
17:00 Interní koncert
Akce mimo Ostrov
5. dubna – ZUŠ Roberta Schumanna Aš
Krajské kolo celostátní přehlídky Dětská 
scéna
Soutěží žáci Ireny Konývkové: Vít Bauch-
ner, Karolína Joo, Tadeáš Novák, Lucie Ra-
tajčáková, Sára Weithalerová a žáci Ond-
řeje Šulce: Julie Slámová, Anna Machková 
a Adam Petrák.
8. dubna – Plzeň
Regionální kolo soutěže Czech Dance Mas-
ters (všechny věkové kategorie)
soutěží soubor Mirákl
18. dubna – Chodov
Krajské kolo soutěže Tanečních oborů ZUŠ
z okresního kola postoupily žákyně pod ve-
dením Karin Winterové a soubor Mirákl – 
žákyně pod vedením Andrey Burešové
21. a 22. dubna – Praha
Mistrovství Čech – Taneční skupina roku
děti a junioři

4 SESTRY V DK OSTROV

Dům kultury vás zve na představení 4 sestry 
v nastudování pražské divadelní společnosti 
Studio DVA.
Termín: neděle 22. dubna v 19.30 hodin.
Komedie o módě, dietě, touze po lásce, mi-
lostných dobrodružstvích, chlípném včelaři 
a překvapení v kompostu. Autor charakte-
rizuje své dílo jako dojemně citovou kome-
dii o čtyřech ženách na pokraji nervového 
zhroucení. O ženách, které by chtěly milovat 
a být milované.
Autor, režie a texty písní – Patrik Hartl.
Studio DVA hraje tuto komedii od čer-
vence 2016 a sklízí úspěchy po celé ČR. Dou-
fáme, že zaujme i vás. Předprodej byl zahájen 
ji v březnu, těšíme se na vaši návštěvu a pře-
jeme příjemnou zábavu.

redakce OM a Markéta Jeništová, 
Dům kultury Ostrov

Zdroj: www.studiodva.cz
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POZVÁNKA NA KVĚTEN – PRO TEBE COKOLIV
Posledním divadelním titulem v prvním polo-
letí roku 2018 bude představení Divadla Kalich, 
hra Jeana Roberta-Charriera v režii Petra Kra-
cíka – PRO TEBE COKOLIV. Pokud se chcete 
zasmát a zamyslet se nad vážným nevážně, 
pak tato komedie zaručeně vaše očekávání na-
plní. Těšíme se na vás ve středu 9. května v diva-
delním sále Domu kultury Ostrov. „Paulová do 
komediální role dává všechno, ostatně Pavel 
Zedníček jí jako lehce uťáplý manžel dobře na-
hrává.“ (zdroj MF Dnes)

Mateřská láska nemá žádné hranice. 
Takže když si vaše milovaná dcera usmy-
slí, že se chce stát humanitární pracovnicí 
v Africe, co uděláte? Samozřejmě ji podpo-
říte, protože pro ni byste udělali cokoliv! 
Pro tebe cokoliv je výborná francouzská 
komedie, která s velkým úspěchem baví 
celou Paříž.

redakce a Markéta Jeništová, 
Dům kultury Ostrov

Zdroj: www.divadlokalich.cz

OCHOTNÍCI OSTROV 
HRAJÍ ROCKERA
V úterý 10. dubna se můžete těšit na znovuob-
novenou premiéru Jany Pacnerové s názvem 
Rocker a dvě staré dámy. Divadelní spolek 
Ochotníci Ostrov ji poprvé uvedl v roce 2013, 
nyní se tento oblíbený kousek s velkou grácií 
vrací na jeviště Domu kultury Ostrov.
Česká konverzační komedie vypráví o tom, 
že stáří rozhodně není na překážku tomu, 
abyste si mohli svůj život vychutnat naplno. 
Do blíže nejmenovaného domova seniorů 
je na povinné práce odvelen mladistvý Roc-
ker, který má zájem jen o hudbu a pařby. A vy 
můžete s napětím sledovat, zda se přizpůsobí 
klidnému režimu domova nebo se naopak 
poklidný domov změní v rockerské doupě. 
V humorném vyprávění nechybí ani detek-
tivní zápletka, takže si na své přijde skutečně 
každý z vás!
Pod režií Jana Mareše si zahrají Lenka Novotná, 
Šárka Jarošová, Pavel Franka a Kateřina Hálová. 
Menší roli hraje i sám pan režisér. Srdečně vás 
zveme!

Lena Pintnerová,  
Divadelní spolek Ochotníci Ostrov

FILMOVÝ FESTIVAL V OSTROVĚ  
SE PŘIPRAVUJE NA OSLAVY JUBILEA
Ostrovský dětský filmový festival letos slaví 
50. výročí. Hlavní oslavy vypuknou v rámci 
říjnového festivalu, ale už v této chvíli se chys-
tají průběžné oslavné akce. Práce organizač-
ního týmu jsou v plném proudu. V přípravě 
je například brožura mapující 50 let festiva-
lového života. Chystají se také nové ceny pro 
vítězné filmy a zajišťuje se celá řada dopro-
vodných akcí pro děti i dospělé. Návštěvníci 
se opět mohou těšit na milé a vzácné hosty, 
kteří přijedou gratulovat k jubileu, zavzpo-
mínat na minulé ročníky a hlavně potěšit 
účastníky. V programu oslav budou tradiční 
akce – lampionový průvod, ohňostroj, sou-
těžní projekce, festivalové školky, karneval 

atd. i novinky – každodenní narozeninová 
rozcvička i odpolední program na náměstí 
a také řada akcí již v průběhu roku. Vzhle-
dem k  tomu, že se jedná o  skutečně vý-
znamnou oslavu, poprosili jsme o spolupráci 
i naše základní a střední školy, Městský dům 
dětí a mládeže Ostrov, ZUŠ Ostrov a měst-
skou knihovnu. Společně s nimi budeme sla-
vit a pořádat akce průběžně po celou dobu 
až do festivalu. Buďte při tom s námi, dopo-
ručujeme vám sledovat festivalové stránky 
www.festivalostrov.cz; plakáty po městě 
a Ostrovský měsíčník.

Ilona Hálová, 
programová ředitelka festivalu a redakce OM

BOUŘLIVÉ JARO 1938
Po dlouhých zimních měsících přichází jaro. 
Čas hřejivých slunečních paprsků, čas roz-
květu. Jaro je naděje na nový začátek, na nový 
život. Bylo tomu tak i před 80 lety, kdy na jaře 
1938 začala gradovat situace v českoněmec-
kém pohraničí. Do Ostrova byla v  dubnu 
1938 přeložena část hraničářského praporu 
5 z Chebu a Sokolova. Vojáci zřídili kasárna 
v zadní části zdejšího zámku. Armáda měla 
vnést do zdejší oblasti klid a pořádek. Do čela 
ostrovské posádky byl ustanoven velitel 4. roty, 
kapitán pěchoty Josef Menčík. Počet vojáků se 
ještě zvýšil po 21. květnu 1938, kdy s ohledem 
na poměry v Německu povolala vláda na mi-
mořádné vojenské cvičení jeden ročník zálohy 
a náhradní zálohy, doplněný příslušníky spe-
ciálních zbraní. I do Ostrova tak zamířily na 
vojenské cvičení davy záložáků. Vojáci místní 
posádky nepůsobili jen ve městě, ale zakrátko 
byly vojenské hlídky rozmístěny v celém okolí 
přes Jáchymov až na hranice k Božímu Daru. 
S ohledem na 80. výročí zřízení kasáren hrani-
čářského praporu 5 si připomeňme jednu vý-
znamnou osobnost.

František Bogataj – voják z povolání, který 
byl do Ostrova převelen spolu se 4. rotou 
hraničářského praporu 5 z Chebu. Nejprve 
zde sloužil jako zástupce velitele posádky, ale 
v krizovém období září 1938 již celé posádce 
v Ostrově velel. Pod jeho vedením vojáci za-
sahovali v září 1938 při mnoha akcích proti 
henleinovským vzbouřencům na nedaleké 

česko-německé hranici. Po okupaci zbytku 
země se stal členem odbojové organizace 

„Obrana národa“ na Slovácku. Ještě v prosinci 
1939 ale musel před nacisty uprchnout za 
hranice. Roku 1942 prodělal v Anglii parašuti-
stický výcvik. 13. dubna 1944 byla pak jeho pa-
raskupina CARBON vysazena na jižní Moravě. 
Pod vedením Františka Bogataje se CARBON 
stal jedním z nejúspěšnějších výsadků. Orga-
nizace provedla 44 úspěšných přepadů, léček 
a destrukcí. Po únoru 1948 byl F. Bogataj ko-
munisty z armády propuštěn. Znovu prchl za 
hranice a krátce nato se zapojil v Německu do 
protikomunistického odboje. Vlastní zpravo-
dajskou skupinu vedl v Německu až do roku 
1954. Po ukončení zpravodajské činnosti ode-
šel do USA, kde pracoval jako bankovní úřed-
ník. V roce 1992 mu byl udělen Řád Milana 
Rastislava Štefánika III. stupně a následně byl 
povýšen do hodnosti generálmajora. František 
Bogataj zemřel 4. února 1999 v Saint German 
v USA.

Ing. Josef Macke, Použité prameny: Josef Macke,  
Morový rok 2.díl Karlovarsko, Cheb 2017

POHLED DO HISTORIE

Foto archiv Historického oddělení Moravského 
zemského muzea: Velitel ostrovské posádky František 
Bogataj na snímku z roku 1934 (v té době posluchač 
I. ročníku Vojenské akademie v Hranicích na Moravě)
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SPORT

OHLÉDNUTÍ ZA 15. ROČNÍKEM PLESU SPORTOVCŮ
15. ročník Plesu sportovců je již historií – 
konal se 3.  března v  Domě kultury Ost-
rov. Tématem jubilejní akce byli sportovci 
a  sportovní fanoušci. Po dvou letech se 
k  moderování vrátila Olga Jaklová, která 
zaskočila za nemocnou moderátorku ČT 
Hanku Ježkovou a svoji úlohu zvládla na 
výbornou. O  úvod plesu se postaraly ta-
nečnice Miráklu a  sportovní gymnastky 
MDDM Ostrov. K tanci a poslechu hrála 
chomutovská kapela Flash dance.

V  devět hodin přišel na řadu hlavní 
bod plesu, vyhlášení nejlepších sportovců 

města Ostrov za rok 2017. V kategorii kul-
turně sportovní zvítězila taneční skupina 
Mirákl – společně dětská i juniorská kate-
gorie. V kategorii sportovních týmů byly 
na 3. místě vyhlášeny atletky TJ MDDM 
Ostrov  – starší předžákyně a  mladší žá-
kyně, na 2. místě fotbalisté FK Ostrov 

– starší žáci a z vítězství se radovali volej-
balisté Ostrov – kadeti. Nejvíce vyrovnaná 
byla kategorie juniorů. Sportovní komise 
vyhlásila hned 10 sportovců. Ceny za no-
minaci získali karatista Daniel Kubíček, 
atletky Valerie Pelcová a Tereza Herbán-

szká, volejbalista Tomáš Petrák a cyklista 
Jiří Luxík. Výsledky u dalších pěti juniorů 
byly natolik vynikající, že se sportovní ko-
mise rozhodla pro udělení pěti prvních 
míst, která obsadili: triatlonisti – dvojčata 
Heidi a  Lukáš Juránkovi, cyklisti Marek 
Liška a Sára Kateřina Peterková a výborná 
krasobruslařka Michaela Lucie Hanzlí-
ková. V  kategorii dospělých byli vyhod-
noceni tři nejlepší: 3. místo – karatistka 
Pavla Mezzeiová, 2. místo – cyklista David 
Zadák a vítězství obhájil cyklista Martin 
Čechman, který v té době reprezentoval 
Českou republiku na MS.

Premiérově byl letos vyhlášen talent 
v kategorii kulturně sportovní, tím se stala 
nadaná tanečnice Simone Elen Lajdová. 
Sportovním talentem byla vyhlášena 
úspěšná karatistka Aneta Le. Sportovní 
osobnost byla vyhlašena po roční pauze, 
přičemž jméno osobnosti bylo tajemstvím 
až do samého konce, znali jej jen členové 
sportovní komise. Vyhlašování této katego-
rie se ujal zastupitel Pavel Čekan a důvod se 
přítomní dozvěděli v zápětí. Titul sportovní 
osobnost za rok 2017 získala právě moderá-
torka večera Olga Jaklová.

Všem oceněným patří poděkování za 
sportovní výkony a gratulace.

Mgr. Lada Bláhová

Staré náměstí 12, Ostrov

brýlových obrub
 SLEVA 30 - 50%

pánské, dámské, dětské, sluneční

VÝPRODEJ

Akce trvá od 15. 1. do 30. 4. 2018 

inzerce

VÝSLEDKY 2. ROČNÍKU HALOVÉHO TURNAJE 
STARŠÍCH PŘÍPRAVEK VE FOTBALE
3.  března se ve sportovní hale TJ Ostrov 
uskutečnil halový turnaj ve fotbale pro roč-
ník 2007 a ročník 2008. Turnaj byl uspořá-
dán ve spolupráci rodičů a trenérů ročníku 
2008 a FK Ostrov.

Turnaje ročníku 2008 se zúčastnilo 7 
týmů  – FK Ostrov, TJ Spartak Chodov, 
MFK Most, FK Skalná, TJ Jiskra Aš, Sla-
voj Vyšehrad a FK Litoměřicko. Vítězem 
se stalo mužstvo TJ Jiskra Aš, druhé bylo 
mužstvo FK Skalná a třetí místo vybojo-
valo domácí mužstvo FK Ostrov. Nejlep-
ším střelcem turnaje se stal Lukáš Hrad-
ský (TJ Jiskra Aš), nejlepším brankářem 
byl Martin Baranovský (Spartak Chodov) 
a nejlepším hráčem turnaje ročníku 2008 
byl Filip Dovrtěl (Slavoj Vyšehrad). Tur-
naje ročníku 2007 se zúčastnilo 6 muž-
stev – FK Planá, SK Petřín Plzeň, FK Neš-
těmice, FK Baník Sokolov, FK Junior Tep-
lice I., FK Junior Teplice II. Vítězem se stalo 
mužstvo FK Baník Sokolov, druhý byl SK 
Petřín Plzeň, a  třetí místo obsadilo muž-
stvo FK Junior Teplice  II. Nejlepším střel-

cem turnaje byl Matyáš Putera (FK Baník 
Sokolov), nejlepším brankářem Filip Marek 
(SK Petřín Plzeň) a nejlepším hráčem tur-
naje ročníku 2007 byl Jakub Řehák (Junior 
Teplice I.). Oba turnaje se hrály systémem 
každý s každým.

Všechna zúčastněná mužstva předvedla 
velmi kvalitní výkony a bylo opravdu na co 
se dívat. Děkujeme tímto všem, kteří se na 
pořádání obou turnajů podíleli a věříme, že 
se nám podaří příští rok na tento úspěšný 
ročník navázat.

Pavel Kolář, Ostrov
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HYDEPARK

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

UKLIĎME OSTROV
V  rámci akce Ukliďme svět, uklliďme 
Česko budou dobrovolníci uklízet pro-
stor kolem zahrádkářské osady v  Kláš-
terní ulici v Ostrově. Hlavní úklidový den 
se koná v sobotu 7. dubna.
Pomůžete? 
Registrujte se prosím na: 
www.uklidmecesko.cz

Jitka Hovorková,  
organizátorka akce

inzerce

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 – tentokrát jsou to příspěvky Alexandra Holého, Pavlíny Liškové, Zdeňky Janischové 
či rozhovor s kapelou Liwid, která koncertuje v Ostrově 18. dubna.

V OSTROVĚ PLÁNOVALI KRESLÍŘI  
BUDOUCNOST ČESKÉHO HUMORU
Právě Ostrov si zvolili za místo kreativního se-
tkání kreslíři, aktivně působící v Klubu kreslířů 
a humoristů Tapír. Tento spolek vznikl v Ost-
rově před třemi lety za jediným účelem – oživit 
upadající kulturu kresleného humoru v České 
republice, kde právě kreslený humor míval ob-
rovskou tradici.

Se zánikem časopisu Dikobraz a s upadají-
cím zájmem čtenářů i o ostatní tištěná média, 
ve kterých se tištěné vtipy tiskly, se tato tradice 
postupně vytratila. Byla by velká škoda přijít 
o tento fenomén české kultury, který mimo 
jiné reprezentují zvučná jména jako Vladimír 
Jiránek, Jaroslav Kerles nebo Jiří Winter Ne-
prakta.

Pro všechny příznivce kresleného humoru 
mohou čeští kreslíři po ostrovské schůzce 

předložit skvělou zprávu. V plné síle rozjíždíme 
organizaci třetího ročníku Mezinárodního fes-
tivalu kresleného humoru (toho druhého se 
zúčastnilo 167 kreslířů ze 42 zemí světa), na 
Konopišti otevíráme Tapíří dům a  v  nepo-
slední řadě začínáme od 1. dubna vydávat 
tištěný měsíčník, plný humoru. Doufáme, že 
si najde své čtenáře a český kreslený humor se 
tak brzy vrátí na zasloužené výslunní českých 
kulturních tradic.

Je nám ctí, že tomuto (pro náš Klub kreslířů 
a humoristů Tapír) historickému kroku bylo 
přítomno právě město Ostrov a těšíme se na 
mnohá setkání s příznivci humoru, nejenom 
kresleného.

Za Klub kreslířů a humoristů Tapír, 
Lena Aneer Pintnerová

KLIENTI KVĚTINKY SI UŽILI 
HOKEJOVÉ UTKÁNÍ
Pracovníci Domova pro seniory Květinka 
Ostrov se snaží zpříjemnit svým klien-
tům život například návštěvou sportov-
ních akcí. Již podruhé se s klienty vydali 
na hokejové utkání v Karlových Varech. 
Podle sociální pracovnice Štěpánky Ře-
záčové se všichni výborně bavili a rado-
vali z výhry HC Energie Karlovy Vary nad 
SK Trhači Kadaň. Podrobný popis výletu 
si přečtěte na webu OM.

red
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ODPADOVÉ HOSPOD.

JARNÍ ÚKLID – ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ
Akce je naplánována na osm etap od 14. 4. do 
9. 6.  – vždy v sobotu v dopoledních hodinách. 
Z technických důvodů budou kontejnery při-
staveny v sobotu ráno a odvezeny v sobotu po 
14:00 h.
Velkoobjemové kontejnery jsou určeny pouze 
pro objemný odpad z domácností (např. ná-
bytek, koberce, dřevo, kovy aj.) Kontejnery 
mohou využívat pouze fyzické osoby. Do-
poručujeme odpady rozebrat na menší části 
(např. skříně a jiný nábytek) a vložit je do kon-
tejneru tak, aby se využil celý jeho prostor. 
Odpady odložené mimo kontejner budou 
posuzovány jako nepřístupné zakládání černé 
skládky (řeší městská policie).
Bližší informace na www.ostrov.cz nebo 
OSMM, RK Dospra, RK Reba a Ikon. Rozmís-
tění kontejnerů bude na obvyklých místech:
14. 04.
• Kollárova 1265 – 73
• Kollárova 1115 – 17
• Kollárova 1124 – 6
• Severní 1177
• Masarykova 1149 (u tříděného odpadu)
• Masarykova 787 (u tříděného odpadu)
• Májová 1157 – 1158
21. 04.
• Májová 842

• Májová 940
• Štúrova (u bývalého bazénku)
• Luční 831
• Horská 875
• Borecká 878
• Hlavní 1064
28. 04.
• Lokalita pod Křížkem
• Penzion pro důchodce
• zadní Lidická 3x
• Vančurova za domem 1084
• Myslbekova za Atlantisem
05. 05.
• Mánesova 957
• Mánesova 1013
• Klicperova 2x
• Brigádnická
• Lidická naproti BPO
• Šafaříkova
• Nerudova 700-5
12. 05.
• Jáchymovská 1377
• Družební 1322
• Jungmannova 2x
• Jáchymovská 801 – 4
• Smetanova
• Družební u 1329
19. 05.

• Klášterní areál
• Staroměstská
• parkoviště u vjezdu na Staré náměstí
• Družební 1275
• Jáchymovská 201 – 3
• Seifertova u MŠ
• Halasova (u galanterie)
26. 05.
• Na kopci
• Studentská x Sládkova
• Hornická x Nejedlého
• Hornická x Odborů
• Klínovecká 965 u telef. budky
• Krušnohorská u č. p. 615
• Dukelských hrdinů
02. 06.
• Nad nádražím
• Mořičovská 293 – 1021
• Vykmanov (u paneláku)
• Maroltov
• Květnová 2x (u Jednoty, u paneláku)
• Mořičov
09. 06.
• Dolní Ždár (u bývalého statku)
• Horní Ždár (u trafostanice)
• Hluboký (u trafa)
• Kfely (za bývalou hospodou)
• Horní Ždár (u restaurace u Václava)
• Hluboký (stará cesta)
Pokud z časových důvodů mobilní svoz ne-
využijete, můžete velkoobjemový odpad 
odevzdat bezplatně od pondělí do soboty na 
Sběrném dvoře: Marius Pedersen a. s., Krušno-
horská 792, Ostrov; Provozní doba: po – čt 
7:30 – 11:00 / 11:30 – 15:30; pá 7:30 – 11:00 / 
11:30 – 15:30 / 16:00 – 19:00; so 7:30 – 12:00
Vždy je nutné předložit občanský průkaz.
Připomínky k  odpadovému hospodářství 
řeší odbor správy majetku města (OSMM), 
nedostatky můžete oznámit i na internetu 
www.ostrov.cz v sekci Závady a nedostatky.
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PRODEJ SLEPIČEK

12. DUBNA 2017, 30. KVĚTNA 
A 27. ČERVNA 2018
OSTROV – u čerp. st. BENZINA 
V 16.00 hod.

Drůbež Červený Hrádek opět prodává 
slepičky z našeho chovu, typu Tetra 
hnědá a Dominant ve všech barvách 
a slepičky Green Shell – typu Arakauna. 
Stáří 15–20 týdnů. Cena 159–195 Kč/ks

Při prodeji slepiček – výkup králičích 
kožek – cena dle poptávky. 
Informace: Po–Pá od 9.00 do 16.00 hod. 
Tel.: 601 576 270, 728 605 840
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ODPADOVÉ HOSPOD.

PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ NA BIOODPAD
Velkoobjemové kontejnery (VOK) na bioodpad budou na jaře přistaveny v níže uvedených lokalitách v uvedených víkendech.

Stanoviště VOK termíny

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

30. 03.–01. 04. 13.–15. 04. 27.–29. 04. 11.–13. 05. 25.–27. 05.

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

06.–08. 04. 20.–22. 04. 04.–06. 05. 18.–20. 05. 01.–03. 06.

Bioodpad můžete zcela zdarma odvážet také do Sběrného dvora Ostrov, Krušnohorská 792.
Město Ostrov děkuje všem občanům, kteří bioodpad ukládají na místa k tomu určená.

red

SKLENĚNÉ OBALY DO KOŠE NEPATŘÍ!
KAM S NIMI?
Víte, že sklo se dá recyklovat takřka do-
nekonečna a  že do tříděného odpadu 
je možné dát i  skleněný obal nevymytý 
a s kovovým víčkem?
Proč recyklovat sklo?
Jako obalový materiál patří sklo z hlediska 
vztahu k životnímu prostředí a recyklaci 
k těm nejšetrnějším. 
Sklo lze recyklovat prakticky doneko-
nečna. Tříděním a recyklací skla šetříme 
nejen energii, ale i  přírodu kolem sebe. 
Vytříděným sklem se dá nahradit až 65 % 
sklářských písků, přičemž hlavní výhodou 
výroby nového skla ze starého je ohromná 
úspora energie – ta může činit až 90% 
oproti výrobě ze sklářských písků.

• skleněné obaly je možné třídit i se zbytky ob-
sahu, recyklaci to nevadí. Stačí obsah dojíst, 
vyškrábnout, nemusí se vymývat

• do tříděného odpadu je možné dát i obal 
s  kovovým víčkem, oddělí se pomocí 
magnetu

• díky třídění odpadu a jeho recyklaci vznikají 
nové produkty

• tříděním skla umožňujeme jeho recyklaci, 
a tedy snížení spotřeby energií při výrobě

• (až 90%), úspory surovin (65%)
• sklo se rozkládá tisíce let – jeho tříděním še-

tříme přírodu
DO KONTEJNERU NA SKLO PATŘÍ
• barevné sklo a čiré sklo
• lahve od vína, jiných alkoholických i nealko 

nápojů

• tabulové sklo z oken nebo dveří
DO KONTEJNERU NA SKLO NEPATŘÍ
• keramika a porcelán
• zrcadla, autosklo, drátované sklo
• varné sklo nebo zlacené sklo
Nejčastěji se z  recyklovaného skla vyrábí 
opět lahve na minerálky a pivo. Ve speciali-
zovaných továrnách se z odpadního skla vy-
rábí také tepelné izolace – skelná vata a tzv. 
pěnové sklo, což je materiál, který je vhodný 
jako izolační zásyp okolo domů, nebo jako 
izolace pod základovou desku místo kamen-
ného štěrku. Nadrcené sklo se může použít 
i bez nutnosti tavení jako přísada do speci-
álních druhů betonů a brusných hmot. Více 
o třídění skla: www.samosebou.cz

zdroj: Agentura ex voto

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
A ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
Svoz nebezpečného odpadu a elektrospotřebičů je součástí jarního úklidu města, bude prove-
den v sobotu 12. května, a to pouze formou osobního předání přímo u vozidla svozové firmy 
Marius Pedersen a. s. Prosíme, neodkládejte tento odpad na ulici!

INZERCE

STĚHOVÁNÍ
ČR + EVROPA

chle
bře
evně

tel./fax:
mobil:

353 220 554
602 444 940

Zastávky v obcích čas

Kfely (odbočka u paneláku) 08:00 – 08:20

Kfely(zastávka cyklotrasy) 08:25 – 08:45

Hluboký (u trafa) 08:50 – 09:10

Horní Žďár (RD za trafem) 09:15 – 09:35

Horní Žďár (u „Václava“) 09:40 – 10:00

Vykmanov 10:05 – 10:25

Dolní Žďár (u autoopravny) 10:30 – 10:50

Maroltov 11:00 – 11:20

Květnová (obchod) 11:25 – 11:45

Květnová (paneláky) 11:45 – 12:05

Moříčov (náměstí) 12:20 – 12:40
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KŘÍŽOVKA

TAJENKA KŘÍŽOVKY 
O CENY
Vážení čtenáři, správné znění tajenky křížovky 
z minulého čísla je BŘEZEN MĚSÍC KNIHY. 
Z úspěšných luštitelů byla vylosována paní 
Helga Honzíková, která obdrží 2 vstupenky 
na Majáles. Akce se uskuteční 26. května od 
15.00 hodin v Zámeckém parku. Srdečně gra-
tulujeme.
Tajenku křížovky z tohoto čísla zašlete nejpoz-
ději do 9. dubna 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 kontakt na vás. Ze správných 
odpovědí opět vylosujeme výherce, který 
získá vstupenky na některou z kulturních akcí 
Domu kultury Ostrov. Jméno výherce zveřej-
níme v Ostrovském měsíčníku. Redakce Vám 
přeje příjemné chvíle při luštění.
Tvorbu křížovky zajišťuje grafická společnost 
Alfasoft s. r. o.
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PODĚKOVÁNÍ ZA 
VRÁCENÍ PENĚŽENKY
12. března kolem půl šesté večer jsem do-
razila s kolegou autem z práce do Ostrova. 
Při vystupování z auta jsem zjistila, že mi 
v kabelce chybí peněženka a byla jsem pře-
svědčená, že jsem ji zapomněla v kanceláři. 
V sedm hodin večer se ozval zvonek. Chtěl 
se mnou mluvit neznámý pán. Šla jsem tedy 
dolů. Pán držel v rukách mou peněženku 
s tím, že ji našel na chodníku. Podle občan-
ského průkazu zjistil mou adresu a  peně-
ženku mi přivezl až domů, a to včetně pe-
něz, stravenek, občanského průkazu a všech 
karet. Byla jsem v takovém šoku, že jsem se 
ho zapomněla zeptat i na jméno. Touto ces-
tou bych mu chtěla strašně moc poděkovat, 
protože s něčím podobným jsem se ještě 
nesetkala (snad se k němu mé poděkování 
Vaším prostřednictvím dostane). Jak je vidět, 
slušní lidé tu stále ještě žijí. Snad tento dobrý 
skutek budu moci jednou někomu vrátit.
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