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INFORMACE O VYDÁNÍ

Ostrovský měsíčník vydává město
Ostrov se sídlem Městský úřad Ostrov,
Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov,
IČ 00254843 v nákladu 8 700 ks měsíčně. 
Vydáno dne 1. května 2020.

TERMÍN UZÁVĚRKY
Uzávěrka pro příspěvky a inzerci
do květnového čísla je 5. května.
Příspěvky doručené po tomto datu budou 
zveřejněny jen ve výjimečných případech.

ZASÍLÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ
Příspěvky do měsíčníku nám můžete
zaslat na adresu: mesicnik@ostrov.cz,
případně donést osobně do Infocentra
Domu kultury Ostrov.

PRO INZERENTY
Objednávky inzerce zasílejte na adresu
inzerce@ostrovskymesicnik.cz

ODPOVĚDNÁ OSOBA
Ing. Miroslav Očenášek

VAŠE PŘÍSPĚVKY
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 v přípa‑
dě potřeby měnit titulky (nadpisy) příspěvků.
Názory přispěvatelů se nemusejí shodovat
se stanoviskem redakce OM.
Za obsahovou správnost příspěvků redakce 
nezodpovídá. Redakce nezodpovídá za obsah 
placené inzerce. U příspěvků, které budou 
dodány po uzávěrce, nezaručujeme jejich 
otištění, a to ani v případě placené inzerce.

REDAKČNÍ RADA (A‑Z)
Zuzana Janecká, Jana Lukášová, Josef Macke,  
Jana Múčková, Jaroslav Vyčichlo

DISTRIBUCE
Doručování Ostrovského měsíčníku
zprostředkovává Česká pošta.
V případě potíží s doručením
aktuálního čísla se obraťte na číslo: 734 875 980
Měsíčník je zdarma dodáván do každé
domácnosti v Ostrově.

GRAFIKA A TISK
Tiskárna Median, s. r. o.
Průmyslová 1456, Ostrov 363 01
www.tiskarna‑median.eu

REGISTRAČNÍ ZNAČKA
MK ČR E 16035
Ostrovský měsíčník je periodický tisk
územního samosprávního celku.

WEBOVÉ STRÁNKY
www.ostrovskymesicnik.cz
Aktuální vydání OM v elektronické
podobě je na těchto stránkách vždy
nejpozději do 1. dne příslušného měsíce.

FOTOGRAFIE NA TITULNÍ STRANĚ
Ilustrační foto: Panna Maria Věrná je hlavní posta‑
vou Klášterních slavností. Foto: Archiv MěÚ Ostrov

Vážení občané,
nyní se nacházíme ve velmi těžké situ‑

aci. Běžný život se nám během několika 
týdnů k nepoznání změnil. Trávíme větši‑
nu svého času doma, vítání jara se koná 
ve dvoučlenných skupinách a na veřejnos‑
ti odhalené tváře jsou naším nepřítelem. 
Všechny tyto okolnosti samy o sobě jsou 
nadmíru omezující, spojme je však dohro‑
mady a vznikne nám stav zde nevídaný.

Hned od prvních dnů mi přichází do‑
tazy od těch, kteří potřebují pomoc. Ještě 
více mi však chodí nabídky od lidí, kteří 
pomoc nabízejí a  jsou ochotni udělat 
něco navíc pro dobro širší společnosti. 
Právě kvůli této pomoci jsme zvládli prv‑
ní vlnu bez větších obtíží a mohli vytvo‑
řit bezpečnější prostředí pro pracovníky 
v první linii. Dostalo se nám množství rou‑
šek, ochranných štítů a v neposlední řadě 
litry dezinfekce, kterou distribuujeme po 
frekventovaných či jinak ohrožených mís‑
tech. Navíc se nám podařilo od Škoda 
Auto zajistit vozidlo právě na rozvoz těch‑
to pomůcek, což je nesmírně užitečné pro 
naše dobrovolníky. Od Nadace ČEZ jsme 
získali příspěvek, který jsme použili na vý‑
robu ochranných štítů.

Díky těmto okolnostem mi však bylo 

potvrzeno to, co již dlouhou dobu tuším. 
Mám tu čest být starosta města plného 
ochotných, obětavých a  pracovitých lidí. 
Počínaje nezbytně nutnými veřejnými služ‑
bami, jako jsou městská i státní policie, se‑
nior expres, dobrovolní hasiči a záchranná 
služba a konče všemi, kdo bezpečně prová‑
dějí svou práci i přes nepříznivé podmínky. 
Děkuji všem za dodržování mimořádných 
opatření. Děkuji, že tím chráníte nejenom 
sami sebe, ale hlavně své okolí. Děkuji za 
solidaritu a  pomoc těm, kteří šijí roušky, 
pomáhají našim nejstarším obyvatelům 
a  celkově se snaží zmenšit dopad, který 
#vyvíteco má a bude mít.

Ing. Jan Bureš,
starosta města

DEN SE STAROSTOU
Mrzí mě, že v květnu musím zrušit tradiční Den se starostou, a to z jediného dů‑
vodu – maximální snahy o zachování vaší bezpečnosti při styku s okolím. Podněty, 
které od vás dostávám, pomáhají zkvalitnit život v našem městě a velice si jich vá‑
žím. Těším se na dobu, kdy se k této tradici budeme moci vrátit a setkat se osobně.

Ing. Jan Bureš,
starosta města

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA  
KARLOVARSKÉHO KRAJE NABÍZÍ POMOC 
PODNIKATELŮM

Aktuální informace o  veškerých 
opatřeních a  formách podpory pro 
podnikatele v  souvislosti s  epide‑
mií koronaviru naleznete na webu 
www.khkkk.cz a  facebooku KHK KK. 
Můžete se na nás obrátit s jakýmkoliv 
dotazem. Připravujeme také online 

semináře, jak žádat o jednotlivé formy 
podpory. Své dotazy a  podněty smě‑
rujte na e‑mail: info@khkkk.cz nebo 
telefon 354 426 140.

Mgr. Stanislav Kříž,
ředitel Krajské hospodářské komory 

Karlovarského kraje

POPLATEK ZA PSA
Z důvodu krizového opatření a rizika 

šíření koronaviru COVID‑19 a na základě 
usnesení vlády ČR č. 217/2020 z 15. 3. 2020 
se prodlužuje termín splatnosti místního 
poplatku za psa z 31. 3. 2020 na 30. 6. 2020. 
Poplatek je možné uhradit převodem 
z účtu, a to na číslo účtu 19‑920341/0100 

a pod vaším přiděleným variabilním 
symbolem. Své případné dotazy můžete 
zasílat e‑mailem na: hzajacova@ostrov.cz 
nebo telefonicky na tel. 353 224 811, kon‑
taktní osoba Hana Zajacová.

Edita Stiborová,
odbor finanční a školství, MěÚ Ostrov

mailto:inzerce@ostrovskymesicnik.cz
http://www.ostrovskymesicnik.cz
http://www.khkkk.cz
https://www.facebook.com/krajskahospodarskakomorakarlovarskehokraje/?ref=bookmarks
mailto:info@khkkk.cz
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MĚSTO OSTROV SE SNAŽÍ ZMÍRNIT DOPADY PANDEMIE
Usnesení vlády České republiky při‑

jatá v  souvislosti s  pandemií nového 
typu koronaviru změnila život v  celé 
zemi a pochopitelně také v Ostrově. Ze 
dne na den se zavřela většina provozo‑
ven v  Ostrově i  okolí, zaměstnavatelé 
začali šetřit na mzdových nákladech, 
mnohde došlo nebo dojde k propou‑
štění. Není těžké domyslet, že se dříve 
nebo později řada občanů dostane do 
tíživé ekonomické nebo sociální situa‑
ce. Proto jsme se rozhodli v co nejširší 
míře pomoci svým občanům tyto ne‑
gativní dopady zmírnit.
Dočasná úleva na nájemném 
v nebytových prostorech

Rada města na svém zasedání v pon‑
dělí 6. 4. 2020 rozhodla o tom, že měs‑
to Ostrov poskytne dočasnou úlevu na 
nájemném živnostníkům, kteří podni‑
kají v prostorách města Ostrova. Těm, 
kteří byli nuceni přerušit svoji činnost, 
ve výši 100 % za dobu trvání nařízené‑
ho přerušení činnosti a 25 % za dobu 
trvání nouzového stavu těm, kteří svůj 

provoz přerušit nemuseli. Zájemci 
o tuto úlevu se musí po ukončení plat‑
nosti nařízení vlády dostavit na odbor 
majetku města Ostrova a  podat pí‑
semnou žádost o výše uvedenou slevu. 
Pokud v  průběhu trvání nouzového 
stavu nájemci městských nebytových 
prostor přestanou platit nájemné, ne‑
bude na ně hleděno jako na dlužníky.
Možnost odložení nájmu 
v městských bytech

Rada města Ostrova na svém za‑
sedání dne 6.  4.  2020 rozhodla vyjít 
vstříc také nájemníkům městských 
bytů, kteří se v  důsledku současného 
stavu dostanou do tíživé finanční si‑
tuace. Nájemníci nyní mohou požádat 
o  odložení platby až šesti měsíčních 
nájmů, které mohou splácet po dobu 
až 24 měsíců. K  získání této úlevy je 
třeba se dostavit do realitní kanceláře 
Dospra,  s.  r.  o., s  dokladem potvrzují‑
cím důvody a  sepsat Dohodu o  plat‑
bě nájemného za dané období a s tím 
spojené uznání takto vzniklého dluhu. 

Návrh posoudí odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví a dohodu poté schválí 
rada města.

Podrobné a  aktuální informace sle‑
dujte na webu www.ostrov.cz. V  pří‑
padě dotazů se neváhejte obrátit na 
odbor sociálních věcí a  zdravotnictví 
nebo odbor majetku města. Věřím, že 
v  tuto chvíli schválená opatření ales‑
poň trochu pomohou snížit dopady 
současné situace na občany města 
Ostrova.

Ing. Marek Poledníček,
místostarosta města Ostrova

III. ETAPA REVITALIZACE ULIC ŠTÚROVA, 
MÁJOVÁ A PALACKÉHO

V letošním rocebude zahájena posled‑
ní etapa revitalizace ulic Štúrova, Má‑
jová a Palackého v Ostrově, která bude 
zahrnovat úsek komunikace Májová od 
křižovatky s  ulicí Štúrovou po křižovat‑
ku s ulicí Masarykovou a jeho úpravu na 
okružní křižovatku. Dále bude přistou‑
peno k  úpravám části Palackého ulice. 
Tyto ulice zůstanou jednosměrné jako 
doposud. Celková délka upravované vo‑
zovky této části Májové ulice činí 179,90 
m; navazující úsek Palackého ulice má 
délku 29,22 m. Ulice je součástí navržené 
zóny s  dopravním omezením rychlosti 
na 30 km/h. Součástí tohoto stavebního 
objektu jsou stavební úpravy vozovek, 
parkovišť, chodníků a  dalších zpevně‑
ných ploch, veřejné osvětlení, vegetační 
úpravy ploch, především se jedná o ká‑
cení 22 ks stromů, odstranění 15,8 m2 

keřů, založení nebo regeneraci trávníků, 
založení pěstebního záhonu, výsadbu 
keřů a výsadbu 14 ks stromů.

Termín zahájení stavebních prací je 
v  dubnu letošního roku, s  termínem 
dokončení v  září  2020. Veřejnou za‑
kázku bude realizovat vítězný uchazeč 
spol. KV‑Realinvest,  s.  r.  o., Chebská 
204/71, Karlovy Vary, s nabídkovou ce‑
nou 7,8 mil. Kč.

Chtěli bychom požádat obyvatele 
města Ostrov o  trpělivost v  průběhu 
realizace stavby a v případě jakýchko‑
liv nejasností, problémů, požadavků či 
změn kontaktovat Městský úřad Ost‑
rov, odbor městských investic a správy. 
Děkujeme.

Hana Špičková,
odbor městských investic a správy

MěÚ Ostrov

INFORMACE 
K BEZHOTOVOSTNÍM 
PLATBÁM

Prosíme občany, aby veškeré poplat‑
ky, místní i správní (jako je např. popla‑
tek za užívání veřejného prostranství, 
za psa, nájemné, pokuty a  ostatní), 
hradili převodem z účtu, a to na číslo 
účtu 19‑920341/0100, pod správným 
variabilním symbolem (VS). V  přípa‑
dě, že si nejste jisti se správností VS, 
obraťte se prosím na paní Hanu Zaja‑
covou, tel. 353 224 811, e‑mail: hzaja‑
cova@ostrov.cz nebo na paní Taťánu 
Gangurovou, tel.: 353 224 868, e‑mail: 
tgangurova@ostrov.cz.

Edita Stiborová,
odbor finanční a školství

MěÚ Ostrov

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Vedení města Ostrova rozhodlo, na základě vývoje situace v rámci nouzového stavu vyhlášeného vládou České repub‑
liky, o dočasném pozastavení akce vítání nových občánků. O obnovení tradice bude veřejnost včas informována.

Ing. Jiří Jiránek,
odbor kanceláře starosty a vnitřní správy

MěÚ Ostrov

http://www.ostrov.cz
mailto:tgangurova@ostrov.cz
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NOVÁ PARKOVACÍ MÍSTA V JÁCHYMOVSKÉ ULICI
V  měsíci dubnu byla zahájena vý‑

stavba nových parkovacích stání v  Já‑
chymovské ulici. Stavba řeší parkoviště 
podél Jáchymovské ulice v  Ostrově na 
výjezdu z  města směrem na Jáchymov 
a  přilehlou cyklostezku se smíšeným 
provozem. V  Jáchymovské ulici budou 
dva jízdní pruhy šířky 3 m, s  vodícími 
proužky šířky 0,25 m. Parkovací stání 
budou kolmá a mezi nimi a jízdním pru‑
hem bude bezpečnostní pruh šířky 1 m. 
Na druhé straně parkoviště bude cyklo‑
stezka se společným provozem chodců. 

Mezi cyklostezkou a parkovacími stání‑
mi bude bezpečnostní pruh šířky 1 m. 
Parkoviště je navrženo pro osobní auto‑
mobily. Celkový počet parkovacích stání 
bude 130, z toho je 6 stání pro osoby se 
zdravotním postižením. Jednotlivá par‑
kovací stání budou vyznačena vodo‑
rovným dopravním značením, které se 
provede dlažbou kontrastní barvy s po‑
vrchem parkoviště. Součástí stavby jsou 
další stavební objekty, jako např. veřejné 
osvětlení nebo úprava zeleně. Náklady na 
stavbu činí 11,1 mil. Kč. Termín zahájení 

stavby je v dubnu letošního roku, s ter‑
mínem dokončení v září 2020.

Chtěli bychom požádat obyvatele 
města Ostrova o  trpělivost v  průběhu 
realizace stavby a  v  případě jakýchko‑
liv nejasností, problémů, požadavků či 
změn kontaktovat Městský úřad Ostrov, 
odbor městských investic a  správy. Dě‑
kujeme.

Hana Špičková,
odbor městských investic a správy

MěÚ Ostrov

Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA V MĚSÍCI BŘEZNU
• RM schválila postup přípravy a realiza‑

ce veřejné zakázky pro projekt „Studie 
rozšíření ZUŠ“ formou Soutěže o  ná‑
vrh podle § 143 zákona 134/2016 Sb.

• RM vzala na vědomí rezignaci paní 
Lenky Veselé na funkci člena Kultur‑
ní a  propagační komise a  jmenovala 
v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. h) 
zákona č.  128/2000 Sb., o  obcích 
(obecní zřízení), členem Kulturní 
a propagační komise paní Mgr. Danu 
Osičkovou.

• RM na základě provedeného 

hodnocení podaných nabídek schvá‑
lila pořadí nabídek dle návrhu komise 
a přidělila veřejnou zakázku „Psí útulek 
Bety Ostrov  – nové zázemí“ dodava‑
teli s  nabídkou č.  1  – ZISTAV,  s.  r.  o., 
U Hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary, 
IČO: 26316803, s  nabídkovou cenou 
2 871 621,25 Kč bez DPH a 3 474 661,71 
Kč vč. DPH, který byl vyhodnocen jako 
nejvýhodnější pro zadavatele. Stavba 
bude dokončena do 30. 9. 2020.

• RM na základě provedeného hod‑
nocení podaných nabídek schválila 

pořadí nabídek dle návrhu komise 
a přidělila veřejnou zakázku „Ostrov, 
Revitalizace ulic Štúrova, Májová, Pa‑
lackého  – 3. etapa“ dodavateli s  na‑
bídkou č.  3  – KV Realinvest,  s.  r.  o., 
Chebská 204/71, 360 06 Karlovy 
Vary, IČO: 29113903, s  nabídko‑
vou cenou 6 482 086,61 Kč bez DPH 
a  7 843 324,80 Kč vč. DPH, který byl 
vyhodnocen jako nejvýhodnější pro 
zadavatele.

MěÚ Ostrov

Z DENÍKU VELITELE MĚSTSKÉ POLICIE
Mačeťák
8. 3. 2020 se v ranních hodinách dostavil 
na služebnu k smrti vyděšený muž, kte‑
rý začal strážníkům vyprávět  hororový 
příběh. Nejprve prý usmrtil dítě pou‑
hým zazvoněním, za to ho pronásleduje 
skupina žen, a jedna z nich ho dokonce 
napadla mačetou. Strážníci muže v klidu 
vyslechli a poté, co dovyprávěl tento ne‑
uvěřitelný příběh, poskytli mu náležitou 
pomoc převezením k  psychiatrickému 
vyšetření, kde si příběh vyslechl službu 
konající lékař a muži poskytl pomoc.
Bojovník vyzval na souboj dveře a pak 
strážníky
8. 3. 2020 po 11. hodině se začala v Lidic‑
ké ulici množit oznámení o  agresivním 
muži, který rozkopl dveře u  jednoho ze 
vchodů. Strážníci se ihned po oznámení 
dostavili na místo, kde je přivítal značně 
opilý muž, který na výzvy policie reago‑
val agresivně a z pokynů strážců zákona 
si pranic nedělal, naopak se postavil sta‑
tečně na odpor přesile zákona a  dvou 
strážníků. Výsledek zápasu 1:0 pro 

strážníky s  bonusem pro poraženého 
v podobě záchytné stanice. Zde už „ulič‑
ník“ bodoval lépe se skórem 2,5 promile, 
což na vítězství v tomto měsíci nestačilo.
… a vítězem za měsíc březen se stává
Vítězem se stal dne 16. 3.  2020 v 10.00 
dopoledne muž v Obchodní ulici, který 
se bez roušky povaloval před obchod‑
ním domem. Potom co se strážníkům 
podařilo muže probudit a navázat kon‑
takt, bylo zřejmé, že jediným řešením 
bude tohoto opilce dopravit do záchyt‑
né protialkoholní stanice v Sokolově, kde 
lékařům nadýchal 3,5 promile, a  tím se 
stal rekordmanem za měsíc březen.
Roušku, dej si roušku

Za celý měsíc řešili strážníci mnoho 
většinou opilých jedinců, kteří porušují 
vládní nařízení. Upozorňujeme, že neu‑
poslechnutí pokynů strážníků může být 
řešeno dle zákona do výše 10 000 Kč, dále 
může být přestupkové jednání postou‑
peno na hygienickou stanici, kde hrozí 
až 20 000 Kč, a v neposlední řadě poru‑
šení usnesení vlády může být správním 

orgánem řešeno až do výše 3 000 000 Kč.

Věřím, že v květnu, kdy vychází nové 
číslo měsíčníku, bude již situace lepší. Pro 
případ, že by současný stav trval, anebo 
byl ještě zhoršený, bude vláda přijímat 
další a další opatření. Již na začátku dub‑
na projednávali úpravy zákonů pro PČR 
a MP, tak abychom mohli nezodpověd‑
né jedince trestat nejlépe hned na ulici. 
Pevně věřím, že většině občanů není lho‑
stejný stav a snaží se nastavená pravidla 
dodržovat. MP Ostrov tímto všem zod‑
povědným děkuje a pro ty ostatní, kteří 
nebudou respektovat zákony a nařízení, 
máme jediný vzkaz. Připravte se na to, že 
budeme tyto prohřešky stále více kon‑
trolovat a  postihovat, protože tady jde 
o zdraví všech.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, 
co nám drží palce a pomáhají ostatním. 
Snažíme se dělat, co je v  našich silách, 
a doufáme, že na konci bude zdravé ví‑
tězství.

Ladislav Martínek,
velitel MP Ostrov
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ELEKTROSPOTŘEBIČŮ - JARO 2020
Svoz nebezpečného odpadu a  elekt‑

rospotřebičů je součástí jarního úklidu 
a  bude proveden dle tohoto časového 
harmonogramu pouze osobním předá‑
ním u vozidla svozové firmy Marius Pe‑
dersen, a. s.
23. 5. 2020 (sobota) – zastávky obce:

Kfely (odbočka u paneláku) 8.00 – 8.20
Kfely (zastávka cyklotrasy) 8.25 – 8.45
Hluboký (u trafa) 8.50 – 9.10
Horní Žďár (RD za trafem) 9.15 – 9.35
Horní Žďár (u „Václava“) 9.40 – 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

Hana Špičková,
odbor městských investic a správy

MěÚ Ostrov

ZAPŮJČENÍ TÍSŇOVÉHO TLAČÍTKA OSAMĚLÝM SENIORŮM
Město Ostrov, odbor sociálních věcí 

a  zdravotnictví nabízí osamělým senio‑
rům zapůjčení tísňového tlačítka, kte‑
ré slouží k  poskytování terénní služby 
tísňové péče Anděl na drátě. Anděl na 
drátě, z. ú., je registrovaná sociální služba 
ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o soci‑
álních službách, která kromě NONSTOP 
asistenční tísňové služby dále zajišťuje 
i  Linku důvěry a  bezpečí pro seniory 
a poradnu pro seniory. Pomoc je klien‑
tům poskytována 24  hodin denně a  7 
dnů v týdnu, po celý kalendářní rok.

Klienti si budou sami hradit pouze 
paušální měsíční poplatek ve výši 380 Kč. 
Na úhradu lze využít příspěvek na péči.

Město Ostrov disponuje omezeným po‑
čtem zařízení, konkrétně hodinkami v po‑
čtu 10 kusů, jejichž přidělení není nárokové.

Předávání hodinek probíhá průběžně 
od září 2019 a aktuálně jsou k dispozici 
sedmery hodinky pro klienty, kteří by 
potřebovali pomoc.
Kritéria pro zapůjčení zařízení tísňové 
péče
• Senior – věk 70+
• Žijící sám v domácnosti
• S trvalým pobytem v Ostrově nebo jeho 

částech – Arnoldov, Dolní Žďár, Hanu‑
šov, Hluboký, Horní Žďár, Kfely, Květno‑
vá, Moříčov, Maroltov a Vykmanov

• Žadatel souhlasí s provedením sociál‑
ního šetření sociálním pracovníkem

• Služba není určená osobám závislým 
na alkoholu ani jiných psychotrop‑
ních látkách a dále osobám s vážným 
duševním onemocněním (potvrzení 
bude součástí lékařské zprávy).

Zájemce o službu vyplní „Žádost o zařa‑
zení do projektu tísňové péče“. K žádosti 
je nutné doložit průkaz totožnosti, pří‑
padně průkaz osoby zdravotně posti‑
žené (ZTP, ZTP/P). Součástí žádosti je 
i vyjádření obvodního lékaře, popř. další 
doporučení odborného lékaře.

Další bližší informace i  žádosti jsou 
k dispozici na webových stránkách měs‑
ta Ostrov/odbor sociálních věcí a zdra‑
votnictví/Tísňová péče. Nebo přímo na 
Městském úřadě Ostrov, Jáchymovská 1, 
odbor sociálních věcí a zdravotnictví, paní 
Marie Marcinková, kancelář č. A.1.23, tel. 
č.  354 224 858 nebo 725 885 432 nebo 
e‑mail: mmarcinkova@ostrov.cz.

Ing. Kateřina Šplíchalová,
odbor sociálních věcí a zdravotnictví

MěÚ Ostrov

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE ZAŘAZENÉ 
V POŘADNÍKU NA BYT

V  souvislosti s  nouzovým stavem 
vyhlášeným usnesením vlády a  ome‑
zením provozu Městského  úřadu Os‑
trov mohou žadatelé o  byt, jejichž 
žádosti jsou již zařazeny v  pořadníku, 
provést obnovení (aktualizaci) žádosti 
v  prodlouženém termínu, a  to až  do 
31. 5. 2020.

Obnovení lze provést: telefonicky 
na č.  354 224 808, písemně na adrese 

Městský úřad Ostrov, odbor SVZ, Já‑
chymovská 1, Ostrov 36301 nebo e‑mai‑
lem na adrese: astrichelova@ostrov.cz. 
Vždy poté obdržíte potvrzení o prove‑
dené aktualizaci žádosti, které zasíláme 
poštou, případně e‑mailem.

Anežka Štrichelová, 
odbor sociálních věcí a zdravotnictví

MěÚ Ostrov

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL 
PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Dle zákona č.  561/2004 Sb.,  Zákon 
o  předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a  jiném vzdělává‑
ní (školský zákon), ve znění pozděj‑
ších předpisů, se zápis k  předškolní‑
mu vzdělávání koná od 2.  května do 
16. května 2020.

Vzhledem k současné situaci s pan‑
demií COVID‑19 sledujte informace 
na webových stránkách jednotlivých 

mateřských škol.
www.mskrusnohorska.cz
www.mshalasova.cz
www.zsamsostrov.cz
www.mspalackehoho.cz
www.msmasarykova.estranky.cz

Gabriela Amstibovská,
odbor finanční a školství

MěÚ ostrov

PŘÍSPĚVEK  
ZASTUPITELE

Vážení spoluobčané z Ostrova a při‑
lehlých obcí. Komunistická strana Čech 
a  Moravy vážně vnímá současné ne‑
lehké dění kolem šíření nákazy koro‑
navirem a přeje všem občanům zdárné 
a brzké překonání. Opatření vlády ČR je 
v současném čase přísné, ale věříme, že 
se vše podaří kladně i v Ostrově zvlád‑
nout. Přejeme všem hlavně zdraví a klid.

Zdeněk Mareš,
zastupitel města za KSČM

http://www.mskrusnohorska.cz
http://www.mshalasova.cz
http://www.zsamsostrov.cz
http://www.mspalackehoho.cz
http://www.msmasarykova.estranky.cz
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KLÁŠTERNÍ SLAVNOSTI A PANNA MARIA VĚRNÁ V DOBĚ KORONY
Dnešní klášterní slavnosti vznikly v roce 2009 za účelem podpory návštěvnosti nově zrekonstruovaného klášterního 

areálu. Jejich hlavní myšlenkou bylo uspořádat kulturní akci pro celé rodiny z Ostrova i okolí ve snaze nabídnout nejen 
tradiční zábavu, ale také trochu bývalé slávy skutečných mariánských slavností, jejichž historie sahá daleko do minulosti.

Květen je odedávna tzv.  mariánský 
měsíc. V Ostrově je ústřední „postavou“ 
slavností, vedle samotného kláštera 
zasvěceného svátku Zvěstování Panny 
Marie, malá, pozdně gotická milostná 
soška Panny Marie Věrné. Její historie 
začíná již rokem 1492, kdy neznámý se‑
veroněmecký autor vytvořil z  lipového 
dřeva postavu Panny Marie s  Ježíškem 
na rukou. Miska, kterou dítě drží v ruce, 
je symbolem Světa, a tedy i budoucího 
Světovládce. Polychromovaná soška 
byla původně určena pro klášter bene‑
diktýnek v  severoněmeckém Ebstorfu. 
V období reformace však byla s ostatní‑
mi sochařskými díly uložena v  sakristii 
kostela, kde ji roku 1644 spatřila při své 
návštěvě ebstorfského kláštera vévod‑
kyně Anna Magdalena Sasko‑Lauenbur‑
ská. Výraz Panny Marie ji natolik zaujal, 
že o sošku požádala a umístila ji v ma‑
riánském kostele v  Büchenu. Odtud ji 
roku 1654 převezla do Ostrova (němec‑
ky Schlackenwerth) a postavila v kom‑
natě zámku. Po smrti svého manžela, 
vévody Julia Heinricha Sasko‑Lauen‑
burského (1665), ji přenesla na oltář 
pohřební kaple sv. Anny. Po dokončení 
stavby klášterního kostela Zvěstování 
Panny Marie byla soška postavena na 
jeden z jeho oltářů, aby mohla být uctí‑
vána všemi obyvateli města.
Ostrov jako mariánské poutní místo
Postupně přibývalo věřících, kteří jí 
přinášeli své prosby za zmírnění nouze 
a  trápení. O  tom, že zřejmě docháze‑
lo i  k  vyplnění mnoha z  nich, svědčilo 
množství obětních tabulek a  dalších 

darů. Jako dík za ochranu vojevůdce 
Ludwiga Wilhelma markraběte Báden‑
ského a  jeho vítězství v  bitvách s  Tur‑
ky dala markraběnka Sibylla Augusta, 
rozená princezna Sasko‑Lauenburská, 
vybudovat v klášterním kostele bohatě 
zdobený záslibný oltář. Sem byla soška 
Panny Marie, které již byla připisována 
milost přímluv, roku 1693 přenesena. 
U  tohoto oltáře se pak konaly každo‑
denní pobožnosti. V  souvislosti s  tex‑
tem lauretánských litanií byla milostná 
soška nazvána „Pannou Marií Věrnou 
(Marie Treu)” a  podle ní i  celá kolej. 
Pomoc a útěchu zde hledalo stále více 
poutníků. Význam tohoto místa doka‑
zuje i veliká slavnost, při níž byla soška 
28.  června  1750 za  bohaté účasti věří‑
cích i duchovních přenesena na hlavní 
oltář klášterního kostela. Do Ostrova 
se konala řada procesí. Milostná soška, 
jak uvádí dobový záznam, „byla pilně 
a  zbožně uctívána“ také po odchodu 
piaristů, kdy v  roce 1896 celý areál zís‑
kal řád Sester křesťanské lásky. Zejmé‑
na pak za tragických okolností, jakými 
byla mohutná krupobití (1854,1855) či 
ničivý požár města (1866) byl v klášter‑
ním kostele od roku 1924 každoročně 
slaven poslední květnovou neděli. Teh‑
dejší městský tajemník a kronikář měs‑
ta Alfred Wolf na tuto událost vzpomí‑
ná: „Tato slavnost byla zavedena ke 250. 
výročí milostné sochy a  každoročně 
přicházelo v ten den do Ostrova mno‑
ho poutníků. V  prvních dvou letech 
byl přítomen i  světící biskup Dr.  Frind, 
který pro nával věřících nemohl k oltáři 

téměř projít. Klášterní kostel je vždyc‑
ky krásně vyzdoben, na jeho budovách 
vlají prapory (žlutobílé a  modrobílé). 
V šest hodin ráno ohlašují slavnost rány 
z moždířů a sbor trubačů na kopci nad 
klášterem dává zaznít několika duchov‑
ním skladbám. V deset hodin následu‑
je slavná mše, které se  zúčastní šest až 
osm kněží. Odpoledne o čtvrté hodině 
kráčí pak procesí se soškou Panny Marie 
k lurdské jeskyni v klášterní zahradě. Na 
chodbě konventu si každý může pro‑
hlédnout výstavu z prací chovanek kláš‑
terní školy.“ Tyto slavnosti zřejmě trvaly 
ještě i v době války a utrpení.
Panna Maria Věrná pomáhá i dnes
Milostná soška Panny Marie Věrné 
unikla zkáze, na rozdíl od klášterního 
areálu, zásluhou tehdejšího duchovní‑
ho správce farnosti P. ThDr.  Josefa No‑
váka. Ten správně odhadl vývoj situace 
a  tajně pod kněžským rouchem sošku 
vynesl z klášterního kostela a umístil na 
hlavní oltář farního kostela sv. Michae‑
la. Zde nad námi dlí dodnes. Malá gotic‑
ká soška nikdy zcela neupadla v  zapo‑
mnění. I nadále je uchovávaná s úctou 
a  vzpomínkou na slavnou poutní tra‑
dici. Sice jenom v  úzkém kruhu farní‑
ků, ale možná právě díky tomu stále 
s hlubokou vděčností před Božím dílem 
a ochranou. Úcta a poutní tradice k ní 
se rozvinuly i ve farním kostele. V roce 
2007 byl farní kostel díky tomu pový‑
šen na poutní svatyni a  jeho zasvěcení 
(patrocinium) bylo rozšířeno na kostel 
sv. Michaela archanděla a Panny Marie 
Věrné.

Panna Marie Věrná v ostrovském kostele sv. Michaela.Dobový pohled na procesí. Foto 2x: Archiv MěÚ Ostrov 
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DŮM U ČERNÉHO ORLA Č. P. 148 SKRÝVÁ NEJSTARŠÍ KROV V OSTROVĚ
V  Ostrově na náměstí U  Brány, na kři‑

žovatce ulic Jáchymovská, Hroznětínská 
a  Školní, stojí nenápadný dům č.  p.  148. 
Býval zájezdním hostincem zvaným U Čer‑
ného orla. Z minulosti jej mnozí znají jako 
školní družinu a jídelnu. Léta opuštěn chát‑
rá a jeho dnešní stav nevzbuzuje příliš touhy 
do něj vstoupit. Několikrát se dokonce uva‑
žovalo o jeho zbourání. Naposledy se vášni‑
vě diskutovalo o jeho demolici na počátku 
90. let 20. století, kdy měl být odstraněn jako 
dopravní „špunt“ výjezdové komunikace na 
Hroznětín. Podařilo se jej sice před demolicí 
zachránit, ale až do dnešních dnů zůstal ne‑
využitý. Přes jeho nevábnou podobu se ale 
dnes ukazuje, jak je dobře, že nebyl zbourán.

Dům U Černého orla č. p. 148 patří k vý‑
znamným domům historického jádra měs‑
ta Ostrova. Ve své celistvé hmotě skrývá 
pozůstatky goticko‑renesančního domu 
ze středověké zástavby města. Dokládá 
historickou stopu nejstaršího urbanismu 
středověkého předměstí. První písemná 
zmínka o hostinci před Horní branou po‑
chází z roku 1570. V roce 1715 se zmiňuje 
hostinský „U Černého orla“ Lorenc Grimm 
(Grünes), který zde působil již od roku 1691. 
K domu patřila kromě šenkovního a hostin‑
ského práva i řeznická živnost, nacházela se 
zde stodola, stáje a  zahrada. V období vr‑
cholného a pozdního baroka, po požárech 
města z let 1734 a 1759, kdy byla zasažena 
severní část města s Horní branou a před‑
městím, byl dům upravován. Po dalším po‑
žáru města roku 1866 získal svou současnou 
podobu s novorenesanční fasádou.
Poklady z doby gotiky
Kromě konstrukcí a  dispozice interiéru se 
vstupní síní a schodištěm do patra jsou zde 
velmi cenné sklepy, které pocházejí ještě 
z pozdně gotické stavební etapy, renesanční 
portálek druhotně přenesený ke schodišti 
do sklepa a klenba stájí s renesančním sloup‑
kem. Proto byl také dům prohlášen za nemo‑
vitou kulturní památku. Objekt však skrýval 
další tajemství. Ve vstupní síni, na schodišti 
i  přilehlých chodbách se víceméně samo‑
volně odkryly nástěnné malby soklů, které 
pocházejí ještě z renesance a baroka. Největší 

překvapení se ale objevilo v podkroví domu. 
Ve východním traktu, podél Školní ulice, se 
zde dochovala starší část krovu sestávající ze 
čtyř vazeb ležatých stolic. Zavětrování tvoří 
pásky s  profilovaným ústupkem, které pře‑
cházejí přes rozpěry až k hambálkům s po‑
necháním volné mezery. Podoba a  způsob 
provedení vychází ještě z renesančních typů 
krovů. Nedávno provedená dendrochro‑
nologická analýza dřevěných prvků krovu 
(sčítání letokruhů) pak tento předpoklad 
potvrdila. Tento krov byl sestaven ze stromů 
kácených v zimním období přechodu roku 
1558–1559. Stal se tak nejstarším rozpoz‑
naným krovem v Ostrově. Zůstal zachován 
i  přes všechny požáry, které v  letech 1567, 
1607, 1734, 1795, 1841 a 1866 ničily město.
Památka celorepublikového významu
Dům U Černého orla se svým renesančním 
krovem je tak unikátem a má značnou pa‑
mátkovou hodnotu nejen pro Ostrov. Řadí 
se tím mezi nejvýznamnější stavební pa‑
mátky Karlovarského kraje a má i význam‑
ný přesah nadregionální, celorepublikový. 
Srovnatelný je například s historickými kro‑
vy města Chebu, kde unikátně zachované 
historické krovy představují nejstarší zá‑
stupce daných typů na našem území. Tento 
unikát povýšil již tak mimořádný historický 

význam města Chebu v kontextu celé České 
republiky. V  žádném jiném českém městě 
není dochován tak pestrý a přitom ucelený 
soubor historických krovů. Chebské krovy 
jsou fenomén, který svým významem přesa‑
huje hranice republiky a možná i střední Ev‑
ropy. Turistické infocentrum města Chebu 
vytvořilo přímo prohlídkovou trasu, která 
provádí návštěvníky po půdách městských 
domů na chebském náměstí a  předsta‑
vuje technické památky vysoké historické 
hodnoty ‑ krovy zkonstruované v různých 
staletích, jedinečnou řemeslnou zručnost 
a geometrickou představivost našich před‑
ků. A stejný význam má i krov domu U Čer‑
ného orla v  Ostrově. Mimo oblast města 
Chebu se řadí k  nejstarším rozpoznaným 
krovům na území Karlovarského kraje. Tou‑
to rozpoznanou hodnotou se tedy kultur‑
ně‑historické i památkové hodnoty domu 
U Černého orla v Ostrově výrazně zvyšují, 
a dům se tak stává velmi cenným objektem 
nadregionálního významu. Nezbývá než 
doufat, že tento unikátní prvek s význam‑
ným potenciálem bude zachráněn pro bu‑
doucí generace a patřičně využit pro reno‑
mé města Ostrova i celého regionu.

Mgr. Lubomír Zeman,
historik architektury

Pohled do dřívější Plattnerstraβe, dnešní Hroznětínské ulice vlevo s restaurací U Černého orla, 
sbírka Josef Macke

Propojení s  klášterem ale nikdy ne‑
skončilo. Dnešní snaha o  obnovení 
poutní tradice, vycházející z  upřímné 
úcty k Panně Marii, dává i znovu opra‑
venému areálu kláštera jiskru význam‑
ného posvátného místa. Právem se na 
tento areál vztahuje označení Posvátný 
okrsek. Právě spojení historické poutní 
tradice a  živé úcty k  té, která i dnes je 
v očích mnoha lidí stále Věrnou přímluv‑
kyní, ctěna a  vyhledávána různými 
poutníky, se klášterní areál stává o  to 

význačnějším. A i když v  letošním roce 
pouť a  klášterní slavnosti navenek 
neproběhnou, naše úcta k ní ještě více 
pookřeje. Protože kdy jindy než právě 
v čase, když se cítíme ohroženi, můžeme 
prožívat naději a  jistotu její ochrany 
a záštity. Panno Marie Věrná ostrovská, 
oroduj za nás!
Modlitba k Panně Marii Věrné
Maria Věrná, buď se mnou stále, nedej 
mi život můj zmařit, až budu umírat, 
dovol mi dále Tvou svatou věrnost zažít.

Ty víš, že Ti hned po Bohu chci srdce 
zasvěcovat a Tebe, Matko, až ku hrobu, 
vždy věrně milovat.
Veď duši mou a tělo mé i tou poslední 
mukou, vždyť jsou už dávno svěřené do 
Tvých mateřských rukou.
Žiji a věrně následuji Tvé víry a lásky 
pramen. Kéž Tě srdce naše ctí, o, Matko 
Věrná – Amen..

Kolektiv autorů: Mgr. Zdenka 
Čepeláková, P. Mgr. Marek Hric 

a Ing. Marek Poledníček,
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DĚTSKÝ PĚTIBOJ NA TROJCE
Do tělocvičen školy Májová, čili na 

trojku, si přišly děti zazávodit 10. 3. 2020. 
Všechny dostaly seznam disciplín a  roz‑
běhly se sbírat body. Na kladince mohly 
získat až 3 body. Přejít a nespadnout, oto‑
čit se a nespadnout a jít po kladince zpět 
a  překročit plyšáka se povedlo všem na 
jedničku. Tedy za 3 body.

U  skoku do dálky už měly úkol těžší. 
Tříleté děti přeskočily všechny jeden metr. 
Čtyřleté děti přeskočily skoro všechny 1 m 
a 20 cm. A pětiletí skákali přes 1,5 m. Nej‑
víc se rozhodovalo o vítězích u hodu na 
cíl. Kdo se trefil do dětské desky s košem, 
sbíral cenné body. Při nerozhodném cel‑
kovém výsledku rozhodly hvězdičky zís‑
kané za trefu do koše. Udržet se na hrazdě 
10 vteřin bylo pro všechny děti moc lehké. 
Budeme muset zařadit jinou disciplínu!

Běh přes překážky už pořadím moc ne‑
zamíchal. A tak z diplomu, míče, omalo‑
vánek a nějakých dobrot se těšili Adámek 
Pěkný, Toník Čech, Kačenka Stolínová, 
Valinka Hlušičková, Alička Venhodová, 
Verunka Macková, Klárka Franková, Péťa 
Šot i Jirka Keilhauer a Tomášek Heka.

Zápolilo se urputně, i nějaká ta slzička 

ukápla, ale radost z pohybu a odměn pře‑
konala vše.

Akci podpořil Statek Bor Zeos,  s.  r.  o., 
mléčným občerstvením a město Ostrov.

Sluší se poděkovat i pomocníkům: Te‑
reze Bažilové, Daniele Obitkové a  Róze 
Krausové ze ZŠ Masarykova Ostrov a ko‑
legyni Pavlíně Bobokové, která je vedoucí 
Cvičení rodičů s dětmi.

Byla to poslední akce oddílu Sport pro 

všechny před vládním nařízením: úplný 
zákaz shromažďování. Pevně věřím, že 
příští rok závody zopakujeme. Trénovat 
zatím musí děti doma a v parku. Po odvo‑
lání zákazu se sejdeme v úterý v 17.00 na 
trojce. http://www.tjostrov.cz/.

Zdenka Braunová,
hospodářka oddílu Sport pro všechny 

TJ Ostrov

Vítězné fanfáry na frkačky. Foto: TJ Ostrov

VÝMĚNNÝ POBYT NA SPŠ OSTROV V DOBĚ COVIDOVÉ
Bylo pondělí 9. 3. 2020 a skupinka čí‑

tající 15 studentů třetích ročníků Střed‑
ní průmyslové školy Ostrov čekala na 
ostrovském nádraží na své německé 
protějšky z Forchheimu. Zhruba v 15.30 
dorazil vlak s  našimi hosty. Po rychlém 
seznámení jsme se vydali na prohlídku 
Ostrova, kterou za pomoci paní učitel‑
ky Černohorské vedl Rudolf Griessl. Po 
krátké procházce ‑ zámek, Staré náměstí 
a Mírové náměstí ‑ jsme se vydali do ško‑
ly, kde jsme našim německým přátelům 
formou prezentací představili Českou 
republiku, náš školský systém i naši školu. 

Poté už ale byl čas jet domů a načerpat 
síly na další den.

V  úterý jsme byli rozděleni na dvě 
skupinky. První skupina jela ráno do Já‑
chymova, kde navštívila důl Svornost, 
kdežto druhá parta se s Ing. Starkem uči‑
la programovat roboty a s jejich pomocí 
hýbat s  předměty. Následně se skupiny 
vyměnily. Ranní návštěvníci Jáchymova 
se vrátili do školy a  společně s  Ing.  To‑
máškem se učili o  pneumatice (za po‑
moci stavebnice FESTO). Programátoři se 
naopak vypravili do dolu Svornost. V me‑
zičase jsme se z Twitteru dozvěděli, jaká 

opatření vydává Bezpečnostní rada státu. 
Uzavření škol s platností od 11. 3. 2020, 
tedy od následujícího dne, opravdu 
nikdo z  nás nečekal. Byli jsme zmate‑
ní. Okamžitě jsme pedagogy zahrnuli 
množstvím dotazů. Odpoledne jsme se 
dozvěděli, že se pobyt bude muset zkrátit 
do čtvrtka. Vedení obou škol se dohodla, 
že ve středu se ještě může uskutečnit ro‑
dinný den, který byl v plánu jako poslední 
před odjezdem. Každý hostitel si pro své‑
ho návštěvníka vymyslel vlastní program. 
Většina z  nás ukázala novým přátelům 
centrum Karlových Varů. Co vím, zašlo 
se na Dianu, ochutnávaly se prameny. 
Někdo se vydal i  do Sokolova na Laser 
Game, protože počasí opravdu nepřálo – 
celou dobu vytrvale lilo.

Ve čtvrtek jsme německé studenty jen 
doprovodili na nejbližší nádraží. Doufá‑
me, že se pobyt líbil, snažili jsme se být 
dobrými hostiteli. Mrzí nás, že kvůli za‑
vedeným opatřením pravděpodobně 
na naši návštěvu v  Německu nedojde, 
ale s tím se samozřejmě nedá nic dělat. 
Třeba se do Forchheimu podíváme díky 
navázaným kontaktům někdy sami.

Martin Růžek,
I3, SPŠ OstrovProgramátoři na prohlídce jáchymovského dolu Svornost. Foto: Archiv SPŠ Ostrov



9www.ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.cz

PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

PODĚKOVÁNÍ ZE ZŠ MYSLBEKOVA
Desátého března nás ve školách zasko‑

čila zpráva, že od následujícího dne až do 
odvolání budou zavřené všechny školy. 
Původní nadšení všech žáků vzápětí po‑
někud ochladlo, když se od svých vyuču‑
jících dozvěděli, že je čeká o to intenziv‑
nější domácí práce. V tu chvíli nikdo ještě 
netušil, na jak dlouho budou školy zavře‑
ny, a proto vyvstala otázka, jakým způ‑
sobem žáky na dálku nejlépe vzdělávat. 

Ne každá rodina má přístup na internet, 
nelze se spoléhat na to, že je v každé do‑
mácnosti tiskárna. Každý z  vyučujících 
se nyní musel přizpůsobit podmínkám 
svých žáků, a proto u těch, kteří nemo‑
hou být denně on‑line, převzali mnozí 
učitelé také roli poštovních doručovate‑
lů a svým žákům rozváželi studijní mate‑
riály do schránek, aby mohli pilně praco‑
vat. Mnozí z  nás také vyměnili červené 

propisovací tužky za myš a  klávesnici 
a žákům začali trpělivě vypisovat chyby, 
kterých se dopustili ve svých úkolech 
a  které museli následně opravit. Další 
vyučující poskytovali svou pomoc tele‑
fonicky, jiní své žáky začali učit on‑line. Již 
mnohokrát se s  nadsázkou diskutovalo 
o  tom, jestli někdy nepřijde doba, kdy 
budou učitelé učit pouze pomocí video‑
konferencí. Myslím, že po této zkoušce 
se asi většina z nás shodne, že není nad 
osobní kontakt, kdy můžeme okamžitě 
reagovat na potřeby svých žáků. Že ne‑
záleží na barvě tužky, kterou opravujeme 
práce, ale že se na ni budeme po tom‑
to internetovém opravování dokonce 
i těšit. Přesto věřím, že tato situace nám 
přináší mnoho nových a cenných zkuše‑
ností. Bez obrovské spolupráce rodičů by 
ale toto vzdělávání nebylo možné. Proto 
jim posíláme veliké DÍKY.

Mgr. Lenka Machalová,
ZŠ Myslbekova

ZŠ KRUŠNOHORSKÁ S COVID-19
Pro všechny z nás se v polovině břez‑

na všechno od základů změnilo a byli 
jsme nuceni s touto novou situací začít 
pracovat i v naší škole. První dny nikdo 
netušil, že to, co nastalo, nebude jen 
přechodný stav, ale že se nadále bude 
zhoršovat. Paní ředitelka Mgr.  Pavlína 
Zapletalová udělala vše pro to, aby 
chod školy byl nadále, i za těchto velmi 
složitých podmínek, zachován. Rodiny 
našich žáků nemají všechny možnost 
samostudia formou elektronické po‑
doby, proto jsme najeli na plán B. Ka‑
ždý třídní učitel připravuje úkoly pro 
žáky a v určitý den si rodiče pro úkoly 
chodí a nosí ty již vypracované. Samo‑
zřejmě nechodí všichni v  jeden den, 
ale je to rozdělené, aby se tu nesešli 
pohromadě. Vše je předem telefonicky 
domluvené a mohu říct, že většina ro‑
dičů našich žáků vzala tuto formu vý‑
uky vážně a s dětmi se svědomitě učí, 
domácí úkoly plní a do školy odevzdá‑
vají. Máme i  rodiny, které se do školy 
nedostanou, ale i to je vyřešeno a naši 
dobrovolníci úkoly do těchto rodin 
rozvážejí. Funguje i telefonická pomoc, 
kdy si rodič svému vyučujícímu může 
zavolat a  získat potřebnou pomoc 
nebo informaci ke zvládnutí studia. 
Uvědomujeme si, že to je pro mno‑
ho rodin velmi náročné, se s  dětmi 
plně věnovat výuce jako ve škole, ale 

věříme, že to společnými silami zvlád‑
neme. Těšíme se na naše žáky a žáky‑
ně, až znovu budou moci zasednout 
do školních lavic a  vše bude zase při 
starém. Všem žákům, kteří v naší škole 
ukončí v červnu školní docházku, pře‑
jeme úspěšný start do dalšího života. 
A  těm, kteří pokračují v  dalším vzdě‑
lávání na středních školách, mnoho 
radosti z  další školní práce a  úspěšné 
ukončení zvoleného učebního oboru.

Ještě než se rozběhl nouzový plán 
všech škol, se naše škola zúčastnila 
projektu dm preventivní program „Ve‑
selé zoubky”, kterým děti provázela 
učitelka Jana Kopecká. Žáci se sezná‑
mili s  ústní hygienou, dentálními po‑
můckami, problémem zubního kazu, 
seznámili se s jednoduchými, srozumi‑
telnými pojmy v oblasti zubního lékař‑
ství, zásadami správné péče o  chrup. 
Rovněž si prakticky vyzkoušeli správ‑
nou techniku čištění zubů. Radost jim 
zajisté udělal i  balíček s  dárky z  dm, 
který obsahoval správný kartáček, zub‑
ní pastu, přesýpací hodiny a žvýkačky 
bez cukru. Plnili úkoly z  pracovních 
listů za pomoci třídní učitelky a  asis‑
tentky pedagoga. Na interaktivní ta‑
buli řešili zadání Hurvínkových úkolů. 
Celý projekt zakončili pohádkou „Jak 
se dostat Hurvínkovi na zoubek.“ I  le‑
tos vyhlásilo Ministerstvo zemědělství 

v  Praze výtvarnou soutěž s  názvem 
„Voda a  klimatická změna.“ Letos se 
soutěže zúčastnil za IX. A  žák Marek 
Tomko. Své dílo nazval „Globální otep‑
lování”. Budeme mu držet palce, aby se 
umístil. Bohužel ostatní výtvory jsme 
nemohli do soutěže zapsat z  důvodu 
nedokončení práce kvůli situaci, která 
nastala.

Faten Fakach,
ZŠ Krušnohorská

Projekt „Veselé zoubky” seznámil děti se 
správnou dentální hygienou. 

Foto: Archiv ZŠ Krušnohorská
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DOMÁCÍ SLOHOVÉ PRÁCE V DOBĚ DOMÁCÍHO KORONAVIROVÉHO 
UČENÍ ZE ZŠ MÁJOVÁ

Aniž bych to tušila, jak se další dny situ‑
ace bude vyvíjet, ještě v autobuse během 
posmutnělé zpáteční cesty jsem vyslovila 
pokyn ke zpracování reportáže o našem 
dobře zahájeném, ale kvůli již známým 
skutečnostem náhle ukončeném vzdě‑
lávacím pobytu českých a  německých 
žáků ve Wunsiedelu. Mé překvapení 
bylo o to větší, známe své žáky, když jsem 
první texty dostávala již následující dny. 
Obsahují ještě čerstvé emoce, převtělené 
do snahy zavděčit se pravidlům stylistiky 
a  mluvnice. Informaci o  naší poslední 
proběhlé školní akci jsem se tedy rozhod‑
la podat jejich autentickým pohledem. 
Dnes již máme měsíc nouzového stavu 
za sebou a všichni se zabydlujeme v no‑
vých podmínkách. Textů, úkolů, pokynů, 
videokonferencí, online hodin, e‑mailů, 
vzkazů, komentářů, výukových videí 
a aplikací, anket, kvízů je již bezpočet. Pro 
všechny je té práce mnohem více než 
v  běžném chodu, a  tak se pochvalme, 
že to již zvládáme. Velká pochvala patří 
všem žákům, kteří se chopili své studijní 
odpovědnosti, a všem rodičům poděko‑
vání za trpělivost a spolupráci.

Pouze jeden den
V pondělí 9. 3. 2020 jsme společně s paní‑
mi učitelkami a panem učitelem vyrazili 
do německého Wunsiedelu za účelem se 
zde potkat s dětmi z Berlína a zúčastnit 
se ekologického programu. Přijeli jsme 
dřív než studenti z  Berlína, a  tak jsme 
se šli na chvilku projít. Při naší krátké 
procházce paní učitelka vymyslela, že si 
zahrajeme hru s  názvem “Sahara”. Poté 
jsme se přesunuli na volejbalové hřiště, 

kde nás napadlo udělat družstva a  za‑
hrát si přehazovanou pod vedením paní 
učitelky Kovářové. Ještě před skončením 
naší přehazované jsme viděli, jak naši 
berlínští kamarádi jdou na ubytovnu. Po 
příchodu na ubytovnu jsme hned začali 
hrát seznamovací hry. Hry byly úžasné, 
dokonce i zábavné. Po dobré večeři na‑
staly prezentace. Po našich vydařených 
prezentacích nám zbývalo dost času do 
večerky, a tak jsme společně s kamarády 
hráli stolní fotbálek a také si povídali, to 
bylo moc fajn. Ráno, hned po snídani, 
jsme začali dělat ekologickou stopu. Bě‑
hem debatování v kroužku paní učitelka 
obdržela telefonát od pana ředitele naší 
školy. V tuto chvíli mi došlo, že je něco 
špatně. Poté si nás paní učitelka zavola‑
la k sobě a sdělila nám: “Takže, milé děti, 
ještě dnes odjíždíme domů.” Stejně tak 
jak řekla Anička: “Já nechci domů, já tu 
chci zůstat”, byla stejná i  moje reakce. 
Nastalo rychlé balení a  dlouhé louče‑
ní. Všem nám bylo moc líto, že musí‑
me odjet, a  proklínali jsme koronavirus 
COVID‑19. Jak mi pověděl berlínský 
účastník Robert, byl hodně smutný, že 
odjíždíme takhle brzy. A  rychlé shrnutí 
na závěr: v  pondělí 9.  března jsme při‑
jeli do německého Wunsiedelu, v úterý 
10. 3. 2020 jsme byli zpět v České repub‑
lice. Vzhledem k preventivnímu opatření 
státu zavřít školy jsme byli donuceni se 
vrátit domů.

Lucie Marie Grohová,
žákyně 8. B

 
Jsme zklamaní, ale chápeme situa‑

ci. Lehce doufáme, že se ještě někdy 

sejdeme. A  kdyby ne, jsme se všemi 
v kontaktu online.

H. K.

Všichni jsme byli smutní, protože jsme 
se teprve začali pořádně bavit s němec‑
kou skupinou. Ale odjet jsme museli. 
S německou skupinou jsme se rozloučili 
a kolem druhé hodiny pro nás přijel au‑
tobus a jeli jsme domů. S Němci jsme ale 
stále spojení přes sociální sítě. Opravdu 
moc jsme si ten den s nimi užili! Určitě 
bychom si to měli zopakovat.

Z. N.

Když učitelka řekla, že musíme co nej‑
rychleji domů, všichni jako by zkameněli. 
Z úsměvu se stal jen vystrašený a nic ne‑
chápající pohled. Nikoli však ze strachu 
z nákazy nebo z následků, které s sebou 
nemoc nesla. Snad ani z toho, že se zaví‑
rají hranice a nedostali bychom se domů. 
My jsme nechtěli odjet! Chtěli jsme tam 
zůstat! Za neuvěřitelně krátkou dobu 
jsme si dokázali oblíbit tolik lidí. A  teď 
jsme museli odjet. Nikoho z nás to netě‑
šilo. Oběd probíhal potichu. Ani k  jídlu 
nebyla chuť. Po jídle jsme si už jen doba‑
lili věci a naložili je do autobusu. Se všemi 
jsme se objali a udělali nejmíň milion fo‑
tek. Pak už nám nezbývalo nic jiného než 
jet zase zpátky domů. I cesta domů byla 
tichá a snad ještě delší než předtím. Uply‑
nula hodina a my jsme dorazili ke škole, 
odkud už si každý mohl jít svou cestou.

L. K.

Mgr. Dana Osičková,
ZŠ Májová

ZASMĚJTE SE S DĚTMI Z MŠ PALACKÉHO
Míša: Já jsem se poprvé zamilovala, 
když mi byly přesně čtyři – do Zdendy. 
My jsme se líbali a maminka mi vyhro‑
žovala.

Vašík: Paní učitelko, je vám dobře?
Uč.: A proč, Vášo?
Vašík: No, že mě voláte.

Kristýnka: Moje maminka bude o Vá‑
nocích v porodnici.
Verča: Hm, moje maminka už děti ne‑
potřebuje.

Rozhovor o profesích
Učitelka: Co potřebuje ke své práci po‑
licista?
Dítě: Zloděje.

Vašík nemůže dojíst oběd a říká: „Paní 
učitelko, mně už se zastavilo bříško.“

Matýsek: Já už jsem jel metrákem. (me‑
trem)

Učitelka: Honzíku, budeš ještě jíst?
Honzík: Ne, už mě bolí ruce.

Učitelka: Honzíku, jak se jmenuje vaše mi‑
minko?
Honzík: Kubík. Ondry už všechny prodali!

Adélka: Moje babička bude mít za rok 
narozeniny, bude jí dvacet.
Tomášek: A mojí babičce je dva.

Péťa sedí mezi knížkami, jednu má 
v ruce a volá učitelku. Ta přichází, při‑
pravená, že mu bude číst.
Učitelka: Copak chceš, Péťo?
Péťa: Ukliď tu, je tady bordel!

Šárka Gabrielová,
MŠ Palackého



11www.ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.cz

VOLNÝ ČAS

TANEC VNÍMÁM SRDCEM: ROZHOVOR S MARTOU ŠAFÁŘOVOU, 
TANEČNICÍ A CHOREOGRAFKOU SKUPINY MIRÁKL

V  časech před #vyvítečím bychom 
zde pravděpodobně prezentovali vý‑
sledky z našich prvních letošních soutě‑
ží. Nyní stejně jako ostatní i my, taneč‑
níci, čekáme, až se budeme moci opět 
společně nadechnout a  ukázat světu, 
že tančíme pro smích, pro slzy, pro na‑
děje. Věříme, že naše nové choreografie 
osloví opět nejenom poroty, ale hlavně 
diváky, pro které tančíme. Stále více se 
svým talentem a  originálními nápady 
na nich podepisuje i  Marta Šafářová, 
15letá studentka Gymnázia Ostrov, za‑
kládající členka ostrovské pobočky Mi‑
ráklu, nyní působící při ZUŠ v Ostrově. 
A proto využívám prostoru a ráda vám 
ji představím.
Jako první se nabízí otázka, jak dlou‑
ho tančíš?
Ačkoliv mi to přijde neuvěřitelné, letos 
už to bude dvanáctý rok. Dalo by se říct, 
že mě tanec v životě tak nějak vede za 
ručičku, a čím jsem starší, tak tím víc ve 
mně vykvétá jak on, tak věci s ním spo‑
jené. Lhala bych, kdybych řekla, že za 
tu dobu mi nepřirostl k  srdíčku, ba co 
víc… Za ty dlouhé roky se dokonce stal 
mojí součástí a já ho od sebe už jen tak 
neoddělím a jsem za to ráda víc než za 
cokoliv jiného, protože si myslím, že ka‑
ždý by měl jednou najít něco, co miluje 
a naplňuje ho to. Zvedne mu to náladu, 
ať se děje cokoliv… Zkrátka a jednodu‑
še něco, co jej doplňuje.
Co tě na tanci nejvíce oslovuje?
Jako diváka? Jeho variabilita a krása linií, 
možnost vidět, co všechno lidské tělo 
dovede, emoce, jež se do něj dají vložit, 
příběh, skrze něj lze vyprávět. Stejně 
jako u všech ostatních umění ona fan‑
tazie, která vydláždila cestu jeho inter‑
pretům – tanečníkům.

Jako tanečníka? Možnost překoná‑
vat svoje hranice a  objevovat nové 
věci, ztratit se ve světě, o ničem netušit 
a  prostě tančit. Vypustit všechny sta‑
rosti a myslet jen na to, co bude dál, co 
bude další pomyslný pohybový milník, 
jenž překročím.

A nakonec jako choreografa? Vnímat 
srdcem a ne očima. Vidět radost v očích 
těch, co tančí věci, jež vymyslela moje 
mysl. Nepopsatelně krásná chvilka, kdy 
začnu hudbu vnímat ne jako podkres, 
ale jako svoji součást. Kdy se všechno 
spojí a  hraje stejně dokonale a  zněle 
jako v symfonii. Zkrátka a jednoduše… 
Naprosto mě fascinuje celý a  ať za to 

může cokoliv, prosím všechny okolo, 
aby to jen tak nezmizelo.
Tvůj největší taneční zážitek?
Nerada dělím svoje zážitky na nejlepší 
a nejhorší… Obecně. Protože bych pak 
na nějaký zapomněla a  bylo by mi to 
líto víc než cokoliv jiného. Právě proto 
to vezmu všechno najednou, nedovedu 
totiž tyhle chvilky seřadit od nejlepší po 
nejhorší. Ať už kvůli jedinečnosti té situ‑
ace, nebo emocím, jež ve mně rezonují 
doteď.

Soutěže do jedné jsou pro mě vždycky 
zážitkem, od těch nejmenších po ty nej‑
větší, co trvají dlouhé dny. Týmová sou‑
držnost a věci, které zkrátka jindy neza‑
žijete, nejdou popsat, když nejste jejich 
součástí. Ta výhra a zlatá medaile jsou 
v tu chvilku jenom třešničkou na dortu, 
protože když vidíte, jak vaši spolutaneč‑
níci nebo ‑ jak já ráda říkám – vaše děti 
na parketu vytančily svoji duši, už vám 
je jedno, jestli budete první, nebo po‑
slední, protože ta emoce, co v nás hraje 
právě po dotančení, je nepopsatelná.

Stejně tak všechny návštěvy cizích 
zemí. Počínaje Polskem a konče Čínou 
si vždycky připadám jako v  pohádce, 
která je až moc veselá na to, abych byla 
součástí, ale je to tak. Nejen moje hlava, 
ale i celá výprava je pro mě vždycky pro‑
dchnuta nastávajícími zážitky a  všech‑
no mi uteče tak rychle, že radosti, s níž 
jedu, si sice užiju dosyta, ale být to na 
mně, zůstala bych tam ještě dlouho.
Jak se s Miráklem vyrovnáváte se sou‑
časnou situací?
Asi jako pro všechny umělce nebo spor‑
tovce je to pro nás nezáviděníhodná 
situace a  musím přiznat, že mám víc 
než radost z toho, že s ní všichni bojují 
s pílí a dokonalým nasazením. Možná to 
bude znít zajímavě, ale s touto situací se 
nám otevřely dveře do světa, který jsme 
neznali. Desítky online hodin se zahra‑
ničními lektory, které bychom si jindy 
museli pozvat, si takto můžeme pustit 
a tančit nejen s nimi, nýbrž i s taneční‑
ky celého světa. Spojovat lidi tancem 
mi přijde jako úžasná věc a  byla bych 
pro to, aby věci zůstaly podobně i  až 
všechno skončí. Jenže jak máme vědět, 
co bude zítra, natož za několik měsíců? 
Všechno je ve hvězdách

A co se týká našich tréninků? Zapneš 
telefon, připojíš se do online hovoru 
a po malém povídání s ostatními začneš 
úplně normálně jako vždycky. Jako by se 

vlastně ani nic nedělo. Vidíš všechny, 
směješ se s nimi, a pomineme‑li detail, 
že sedíme doma nebo na zahradě a při 
nekonečné „placce“ koukáme do tele‑
fonu místo do očí někoho z ostatních, 
byla bych i řekla, že je všechno v poho‑
dě. Bohužel to tak zatím není, ale já vě‑
řím a plně doufám, že brzy bude.
Motto? Přání?
Nemám životní motto ani žádné jiné, 
ale je zde pár věcí, co mě těší, když si na 
ně vzpomenu…

Každý, kdo mě zná, ví, že jsem člověk, 
co se pořád nekontrolovatelně směje.

Proč? Protože život je moc krátký na 
to, abychom nebyli šťastní. A ať si klidně 
zním jako ze špatné motivační knížky, 
myslím si to.

Překonávejte svoje hranice. Protože 
stát na místě je stejně nudné jako doko‑
la a dokola koukat na špatný, podprů‑
měrný film, co vás ani nebaví.

Dělejte to, co vás baví! U mě je to ta‑
nec, u vás to může být třeba akvaristi‑
ka. Nenechejte si do toho od ostatních 
mluvit, a když najdete věc, co vás napl‑
ňuje, zkrátka si ji za žádnou cenu nene‑
chejte vzít…

A moje přání? Teď hlavně ať všechno 
brzy skončí a jste živí a zdraví! Ale jinak? 
Přála bych si, aby všichni šli za svými sny 
a chtěli si je splnit, ať jsou nemožné, jak 
moc chtějí. A ať už máte hlavu v obla‑
cích jako já, nebo ne… Věřte, že svět 
s  vámi má svoje plány a  vaše sny tam 
rozhodně patří!

rozhovor vedla Mgr. Andrea Burešová,
umělecká vedoucí skupiny Mirákl

Marta Šafářová tanec miluje. Stal se součástí 
její osobnosti. Foto: Archiv Miráklu
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DĚTSKÉ CENTRUM ŽABIČKA
Zimní tábor pro rodiče s dětmi
Jako každý rok jsme i  letos vyrazili na 
zimní tábor pro rodiče s dětmi. Od 9. 3. 
do 14.  3.  2020 jsme ho strávili na Bo‑
žím Daru. Čekal nás týden na téma vlčí 
svět, kde nechyběla spousta her, sou‑
těží a tvoření. Pro děti byla připravena 
také školička lyžování na Novaku, a tak 
si někteří malí nelyžaři poprvé nazuli 
lyže na nohy a  úspěšně zdolávali ko‑
pec. Na rodiče s dětmi čekaly také výle‑
ty do solné jeskyně a bazénu. Program 
byl opravdu nabitý a všichni si užívali 
každý den naplno. Našli tu také nové 
kamarády, užili si spoustu legrace a vy‑
tvořili si pořádnou vlčí smečku. Příští 
rok zase hurá na hory.

Letní příměstské tábory
Opět připravujeme pro vaše malé 
i  větší děti příměstské letní tábory. 
Doufáme, že do té doby bude tato 
nelehká situace již za námi a budeme 
moct léto strávit společně. Pokud by 
to tak nebylo, veškeré platby za tábory 
budou samozřejmě všem vráceny.
Termíny:

20.  – 24.  7.  2020  – pro děti 3–6 
let „Letem barevným světem“, cena 

1 000 Kč
27.  – 31.  7.  2020  – pro děti 7–14 

let „Letem barevným světem“, cena 
1 200 Kč

3. – 7. 8. 2020 – pro děti 3–6 let „Pu‑
tování s Večerníčkem“ cena, 1 000 Kč

Přihlašovat se můžete e‑mailem 
info@dczabicka.cz nebo telefonicky na 
775 579 957.

Barbora Zavadilová,
Dětské centrum Žabička

Děti vyrazily s centrem do školičky lyžování. Foto: Archiv Dětského centra Žabička

MĚSTSKÁ KNIHOVNA OSTROV JE OTEVŘENA V OMEZENÉM REŽIMU
Na základě platných nařízení je 

Městská knihovna Ostrov od pondě‑
lí 27. 4. 2020 otevřena pro veřejnost. 
Provoz knihovny je však z  hygienic‑
kých důvodů omezen a  návštěvníci 
musejí dodržovat pokyny pracovní‑
ků knihovny.

Knihovna je veřejnosti přístup‑
ná v  pondělí, ve středu a  ve čtvr‑
tek od 9.00 do 12.00, poté od 13.00 
do 17.00. V  úterý je otevřeno od 
9.00 do 12.00. Pátky jsou pro naši 
knihovnu vyhlášeny jako sanitár‑
ní dny, tudíž nebude pro veřejnost 
otevřeno. Čtenáři si v  pátek budou 
moci objednávat knihy telefonicky, 
a to v době od 9.00 do 12.00 (vyjma 
státních svátků). Sobotní provoz za‑
tím nebude obnoven. Oddělení pro 
mládež bude otevřené v pondělí, ve 
středu a ve čtvrtek od 9.00 do 12.00 
a  od 13.00 do 15.00. V  ostatních 
dnech bude zavřené.

Dokumenty z Hudebního oddělení 
a  Čítárny‑studovny jsou čtenářům 
k  dispozici pouze na vyžádání, do 

těchto oddělení není umožněn pří‑
stup. Není možné si půjčovat spole‑
čenské hry.

I nadále probíhá rozvoz knih a AV 
médií až domů, a to všem občanům 
města Ostrova a  jeho spádových 
obcí. Požadované dokumenty si mo‑
hou registrovaní čtenáři objednat 
telefonicky na 353 434 300, 773 546 
490, e‑mailem: recepce@mkostrov.cz 
nebo přes Messenger knihovny (FB, 
web), případně rezervovat přes on‑li‑
ne katalog knihovny, po řádném při‑
hlášení. Telefonické objednávky jsou 
přijímány v provozní době knihovny 
(uvedeno výše) a v pátek od 9 do 12 
hodin (vyjma státních svátků).

Upozorňujeme, že půjčovat si čte‑
náři mohou pouze knihy a AV média, 
maximální limit pro rozvoz je 5 ks 
najednou.

Rozvoz knih i  nadále zajišťuje os‑
trovský Senior Expres až do odvolání. 
Z  kapacitních důvodů budou knihy 
rozvezeny maximálně 20 čtenářům 
denně. Rozvoz probíhá denně od 

9.00 do 16.00. Služba není nijak zpo‑
platněna. U  nově zapůjčených knih, 
tedy těch od 27. 4. 2020, již bude pla‑
tit klasická výpůjční lhůta (knihy 1 
měsíc, AV média 2 týdny).

Do knihovny je umožněn vstup 
bočním vchodem pro zaměstnance 
(u  Oranžerie Václava Havla), kde je 
také možnost vrátit vypůjčené doku‑
menty. Veškeré vrácené dokumenty 
jsou uloženy do karantény po dobu 
minimálně 5 dnů. Vstup do knihov‑
ny je umožněn pouze čtenářům se 
zakrytými ústy a  s  rukavicemi, které 
si ještě před obsluhou vydezinfiku‑
je. Vstup je umožněn maximálně 20 
čtenářům najednou. Čtenáři by měli 
udržovat odstup a k výpůjčnímu pul‑
tu přistupovat jednotlivě. Všechna 
tato pravidla platí do odvolání.

Žádáme všechny čtenáře o respek‑
tování pokynů knihovny, případně 
jejích pracovníků.

Mgr. Jana Múčková,
Městská knihovna Ostrov

mailto:info@dczabicka.cz
mailto:recepce@mkostrov.cz
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Chci inzerát 

v měsíčníku

Máte novinky, které chcete

ostatním nabídnout? 

Objednejte si u nás inzerci!

 

inzerce@ostrovskymesicnik.cz / tel. 720 410 891

www.ostrovskymesicnik.cz

tel. 724 509 287

www.dk-ostrov.cz

SVATBA?
OSLAVA?
SHÁNÍTE
PROSTORY?

T-klub  

v  Domě  kultury  Ostrov

je  k  takové  akci  

ideální.. .  

STĚHOVÁNÍ
ČR + EVROPA

chleRY
DO

L
bře
evně

tel./fax:
mobil:

353 220 554
602 444 940

INZERCE
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA OSTROV BĚHEM NOUZOVÉHO STAVU

Od 11.  3.  2020 je 
Městská knihovna 
Ostrov pro veřej‑
nost uzavřena. Tuto 
dobu jsme využili 
k  revizi knihovního 
fondu, která byla 

původně plánována na červenec letoš‑
ního roku. Celkem bylo třeba zrevido‑
vat 54 000 kusů dokumentů ze všech 
oddělení knihovny. Každý zrevidovaný 
dokument jsme pečlivě kontrolova‑
li, případně opravili a dal se mu nový 
obal, pokud bylo třeba. Zároveň bylo 
nutné každou polici pečlivě vyčistit, 
aby tak bylo vše připraveno, vyčiště‑
no a  uklizeno, až se dveře knihovny 
čtenářům znovu otevřou. Během re‑
vize a nouzového stavu jsou výpůjčky 
čtenářům automaticky prodlouženy. 
Vypůjčené dokumenty mohou čtená‑
ři i nadále vracet do biblioboxu, který 
je otevřen 24 hodin denně. Knihy vrá‑
cené touto cestou jsou odloženy na 
několik dní do karantény. Bibliobox je 
každý den dezinfikován. Dodržujeme 
tak hygienické postupy doporučené 
Národní knihovnou České republiky 
a SKIP ČR.

Abychom i  my pomohli, tak jsme 
od 18.  3.  2020 začali šít ochran‑
né plátěné roušky. Díky společnosti 
DS Mont,  s.  r.  o., od které jsme da‑
rem dostali šicí stroj, nám v knihovně 
drnčelo celkem 5 strojů. Revize fondu 
byla proložena šitím roušek. Některé 

kolegyně se z knihovnic rekvalifikova‑
ly na švadlenky. Ke dni 2. 4. 2020 jsme 
odevzdali celkem 2337 kousků roušek 
panu Vladimíru Křížovi, který je sváží 
od všech ostrovských švadlenek, odvá‑
ží je do nemocnice v Ostrově k dezin‑
fekci a pak je dále rozváží do domovů 
pro seniory, nemocnic, lékáren, pečo‑
vatelských a  dalších zařízení, kde jsou 
roušky potřeba.

Byly jsme také požádány, zda by‑
chom vytvořily placky, které slouží 
k  označení dobrovolníků pomáhají‑
cích seniorům s nákupy, neváhaly jsme 
a rády jsme vyhověly. Balík s plackami 
putoval také do léčebny v Dobřanech, 
kde je budou nosit sestry v rámci mo‑
tivace a povzbuzení pacientů.

Nezahálí ani naši studenti Virtuální 

Univerzity třetího věku. On‑line výuka 
stále probíhá. Studijní materiál jim roz‑
vážíme do schránek.

Během nouzového stavu nám vzros‑
tl počet výpůjček elektronických knih. 
E‑knihy si mohou naši čtenáři stáhnout 
z  našeho on‑line katalogu. Maximál‑
ní počet zapůjčených elektronických 
knih byl zvýšen ze 3 na 10. Můžete si 
tedy půjčit až 10 titulů po dobu 30 dní 
najednou.  Tento limit bude upraven 
do odvolání.

Doufáme, že nouzová situace brzy 
pomine a my budeme moci knihovnu 
opět zpřístupnit veřejnosti. Na naše 
čtenáře a návštěvníky se již velice těší‑
me.

Mgr. Jana Múčková,
Městská knihovna Ostrov

Knihovnice se vrhly na šití roušek. Foto: Archiv MK Ostrov

INZERCE

AKCE    PALUBKY 149,- m2
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VOLNÝ ČAS

ATLETIKA OSTROV VÁS ZVE NA

--A

JA

VEK: 6 -13 LET 

9:00-16:00

ATLETICKY STADION OSTROV
29.6.2020 - 3.7. 2020

(S MOŽNOSTÍ INDIVIDUÁLNÍHO ZAČÁTKU KEMPU)

1800 Kč
At l et ic k y  př íměs t s k ý  k emp  j e u r č en nej en o m at l e t ům, a l e i o s t at n ím záj emc ům o  po h y bo v o u  č in n o s t . 
Naš i k v al if ik o v an í t r en éř i s e  zaměř u j í na  r o zv o j  po h y bo v ý c h  do ved no s t í, př ev ážn ě  k o o r d in ac e  a 
RYCHLOSTI.

V RÁMCI k empu si dět i vyzk o uší
• SKOK DALEKÝ A VYSOKÝ • SOUTĚŽE V PŘÍRODĚ
• BĚH PŘES PŘEKÁŽKY • ZÁVOD 0 MEDAILE
• HOD OŠTĚPEM/MÍČKEM VRH KOULÍ, • JÓGU A GYMNASTIKU
• SPRINT • TÝMOVÉ HRY

Každ ý  den  bude  pr o  dět i př ipr av en  pes t r ý  pr o g r am, pit n ý  r ež im, 2 s v ač in y  a  o běd . 

Bl ižš í in f o r mac e  u  t r en ér ů  nebo  na TEL: 725049346
á

(PATLETIKAOSTROV
PŘIHLÁŠENÍ PŘES EMAIL 
lenkajirovska@seznam.cz 

SMS: 792231062
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INZERCE

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky typu 
Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách, 
slepičky Green Shell - typu Araukana 
a Dark Shell - typu Maranska. 
Stáří 15 - 19 týdnů, cena 169 - 219,- Kč/ks.                                                                          

Prodej: 11. 5.  a  6. 6.  2020   
Ostrov - u  čerp. st. Benzina

16.00  hod.
Výkup králičích kožek
cena dle poptávky. 
Info: Po-Pá 9.00-16.00 hod,
Tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz 

PŘÍSPĚVEK ČTENÁŘKY
Ráda bych reagovala na příspěvek čte‑

nářky paní Jaroslavy Vondráčkové. Musím 
přiznat, že jsem se dlouho ostýchala na‑
psat odpověď. Většinou se snažím nerea‑
govat na příspěvky ostatních čtenářů, ale 
nyní musím udělat výjimku.

Vážená paní Vondráčková, jak vy sama 
můžete usuzovat, že nechci byty pro mla‑
dé, kteří chtějí začít bydlet ve svém novém 
bydlení? Prosím, než budete na tento člá‑
nek odepisovat, tak vám osobně doporu‑
čuji přečíst si tento článek třikrát. Já psala 
do měsíčníku kvůli úplně jiné podstatné 
věci, a  to hlavně kvůli situačnímu řešení 
nového bytového domu. Propříště bych 
vám předem doporučovala se asi více in‑
formovat, třeba u pana starosty, který by 
vám tyto informace rád poskytl.

Dále bych se ráda ohradila, že se sna‑
žím napadat pana starostu kvůli jeho ne‑
činnosti. To, co dělá pro důchodce apod., 
nebylo předmětem onoho mého článku. 
Podvečery a  přednášky vám určitě rušit 
nikdo nebude.

Já osobně v tomto městě žiji 69 let a pa‑
třím mezi patrioty tohoto města i  v  této 
těžké době, která nastala a  postihne nás 
všechny, jak mladé, tak staré spoluobčany.

Určitě se i vy můžete mýlit jako pan sta‑
rosta, jelikož i na tuto těžkou dobu není ni‑
kdo připraven, a ráda bych viděla v budouc‑
nu naše město vzkvétat a viděla zde mnoho 
mladých, kteří zde najdou nové bydlení. 
Aby se nestalo, že mladí lidé nebudou mít 
na nové bydlení, nebudou mít práci a měs‑
to Ostrov se stane městem duchů.

Proto příště, než budete o někom psát 
negativní věci, si prosím přečtěte pozorněji 
předchozí článek.

Hana Mazná

OBČANÉ KRÁSNÉHO LESA NEJEN SOBĚ
V lednu 2020 vznikl v Krásném Lese 

u  Ostrova občanský spolek Občané 
Krásného Lesa sobě, zapsaný spolek. 
Ačkoli jsme spolkem mladým, máme 
za sebou už řadu úspěšných akcí. Čle‑
nové pořádají třídenní výlety pro ob‑
čany obce, letos v  červnu plánujeme 
už osmý ročník, mezi úspěšné akce pa‑
tří vinné degustace, pletení z  pedigu, 
jarmarky či vydávání místního plátku 
Krásné echo.

V  březnu letošního roku jsme plá‑
novali řadu akcí, ale na žádnou z nich 
nedošlo. Místo toho jsme zasedli k  ši‑
cím strojům a  dostáli názvu našeho 
spolku. Našili jsme roušky nejen pro 
občany Krásného Lesa, ale i  Damic 
a Horního Hradu, které k nám správně 
patří. Zájem byl stále velký a postupně 

jsme rouškami začali zásobovat Karlo‑
varskou krajskou nemocnici, ostrovský 
domov důchodců a stacionář, Nemoc‑
nici Na Homolce a nemocnici v Mělní‑
ku. Celkem jsme vyrobili asi 500 kusů 
roušek. Víme, že nejsme jediní, šily 
stovky, možná tisíce lidí v  ČR, a  jsme 
hrdí na to, že my Češi se dokážeme 
spojit a v těžké době si pomoci.

„Byla jsem v nemocnici přímo v čer‑
veném stanu, kde se dělají odběry, se‑
střičky měly ohromnou radost, vypa‑
daly chudinky jak tučňáci, ale smály se 
očima, byly šťastné, fakt bylo vidět, že 
jsou moc rády,“ vyprávěla Martina Jed‑
ličková o předávání roušek v karlovar‑
ské nemocnici.

Dne 4.  4.  2020 jsme plánovali, že se 
zapojíme do akce „Ukliďme Česko“. 

Bohužel na to nedošlo. Rádi bychom 
pečovali o okolí naší obce a zbavili ho 
černých skládek a odpadků. Celá řada 
z  vás jezdí do Krásného Lesa na hou‑
by nebo na procházky po Krušných 
horách, tak víte, že tento problém je 
dlouhodobě neřešený. Pomozte i  vy. 
Možností je řada, můžete jen sami při 
každé návštěvě odvézt z  lesa nějaký 
odpadek, přihlásit se na podzimní akci 
Ukliďme Česko (19. 9. 2020), finančně 
podpořit činnost našeho spolku (po‑
drobnosti na stránkách www.krasny‑
lessobe.cz), a  pokud máte zájem, 
můžete do našeho spolku i  vstoupit 
a pomoci nám s organizací akcí. Vítá‑
me každého nadšence, jako jsme my.

Jana Černohorská,
spolek Občané Krásného Lesa sobě

SLEDUJTE FILMY ON-LINE NA VASEKINO.CZ 
A PODPOŘTE KINO DK OSTROV

Chybí vám teď vaše filmové trháky, pre‑
miéry? Díky projektu „Nezapomeň na své 
kino“ můžete pomoci kinům v době, kdy 
jsou uzavřená a potřebují udržovat kon‑
takt se svými diváky. Zapojená kina, včetně 
toho ostrovského, promítají od 1. 4. 2020 
virtuálně na portálu www.vasekino.cz.

NÁVOD KROK ZA KROKEM
• program najdete na www.dk‑ostrov.cz/ 

KALENDÁŘ AKCÍ
• prostřednictvím on‑line předprodeje 

zakupte vstupenky / jednotná cena 70 Kč
• po zakoupení vstupenky obdržíte na 

e‑mail přístupový kód  
• přístupový kód zadáte na webových 

stránkách www.vasekino.cz 
• kód „odemkne“ váš přístup k filmu
• užijte si film! ;‑) 

CO JE DOBRÉ JEŠTĚ VĚDĚT?
• jako do kina přijďte i do toho virtuál‑

ního o něco dříve/ k filmu je možné se 
přihlásit 20 minut před začátkem

• prodej končí vždy hodinu před projekcí
• film začíná přesně  

/ nelze ho pozastavit ani posouvat
• film promítáme bez pauz  

/ bez reklam
• testovací tlačítko vám pomůže  

vše vyzkoušet i mimo promítání  
24 hodin denně

Magdalena Zernerová,
Dům kultury Ostrov 

Půjčíme Vám
od 5 do 100.000,- Kč

Volejte obchodního zástupce

Mobil: 727 895 461
rpsn od 123,69 %

INZERCE

http://www.krasnylessobe.cz
http://www.krasnylessobe.cz
http://www.krasnylessobe.cz
http://www.krasnylessobe.cz
http://www.vasekino.cz/
http://www.dk-ostrov.cz/
http://www.vasekino.cz/
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POHLED DO HISTORIE

FOTOHÁDANKA NA MĚSÍC KVĚTEN
Složité štuky dnes nahradíme prostými 

čtverci. Hledáme objekt, který byl od roku 
1958 budován jako nová administrativní bu‑
dova. Ve druhé polovině roku 1961 byla do ne 
zcela ještě dokončené budovy přemístěna část 

správy závodu V. I. Lenina. Dnes objekt slouží 
komerčním účelům. Čtverce nejsou jen zdob‑
ným prvkem, ale i vítaným hnízdištěm.

Řešení hádanky z dubnového čísla OM. 
Budova městského domu dětí a  mládeže. 

Jen pro doplnění: původní nápis ve štítu byl 
„VOLKS‑u. BÜRGER SCHULE“. Po roce 1945 
se nápis počeštil „NÁRODNÍ ŠKOLA V OST‑
ROVĚ“. Dnes je štít bez nápisu. 

Ing. Josef Macke

STŘÍPKY Z VÁLEČNÉ HISTORIE OSTROVA
Je to právě 75 let od doby, kdy skončila 

2. světová válka. Pojďme si tyto památné 
chvíle v Ostrově připomenout díky jedné 
staré nahrávce.
Pane Choutko, buďte tak hodný a  řek‑
něte nám, jak vy jste vlastně přišel do 
Ostrova?
Když jsem byl totálně nasazen do Němec‑
ka do Ulmu, z transportu jsem utekl a na‑
šel jsem si místo na Karlovarsku, konkrétně 
v Ostrově v pivovaře. Ilegálně, bez papíru, 
který nám dodatečně vystavil takzvaný 
arbeitsamt. Bylo to v roce 1944. Jsem roč‑
ník 24 a ročník 24 byl nasazený kompletně 
celý. Takže od ledna  1944 jsem pracoval 
v  Ostrově v  pivovaře, takzvaný Weber‑
bräu, Webrův pivovar, který měl sesterský 
podnik v  Karlových Varech. V  roce 1944 
na podzim jsme utvořili revoluční národní 
výbor. Byli tam František Hauzar, Jan Janko‑
vec, Jan Choutka a já. Připravovali jsme se 
na převzetí správní moci v Ostrově, jakmile 
k tomu bude vhodná chvíle. Spolupraco‑
vali jsme s  francouzskými zajatci, hlavně 
s jejich tlumočníkem a velitelem francouz‑
ských zajatců.

8.  května  1945 jsme my čtyři členové 
revolučního národního výboru převzali ci‑
vilní správní moc do svých rukou. Službu, 
respektive vedení toho revolučního národ‑
ního výboru jsme drželi až do 16. května. 
Jeden z  členů byl na dráze, druhý hlídal 
na poště, třetí byl na tehdejší obci (rad‑
nici) a  jeden spal. Takže 16.  května, když 
přivedl jeden z našich členů Jan Choutka 
rotu vojáků československé armády pod 
vedením štábního kapitána Arnošta, jsme 
si oddychli, protože velitel roty převzal 

vojenskou moc nad celým Ostrovem a my 
jsme se mohli vysloveně věnovat jen civil‑
ním správním věcem (škpt. Arnošt dorazil 
do Ostrova ve skutečnosti až 18. 5. 1945).
Nabízí se otázka, proč jste byli jen čtyři?
V  Ostrově pracovalo, bylo nasazeno, po‑
měrně dost Čechů, možno říci tak 30, mož‑
ná 40. Pracovali v  Dechtochemě (tehdy 
Teerag, dnes Papos), pracovali v  porcelán‑
ce, pracovali v továrně na kovový nábytek 
(pozdější Jitona). V  pivovaře jsme byli jen 
dva, já a brácha, jinak tam byli francouzští 
zajatci, Belgičani. Měli jsme domluveno, že 
to tady převezmeme, ovšem jakmile přišlo 
osvobození, jakmile jsme slyšeli v  rádiu, že 
se to v Praze pohnulo, tak všichni vzali věci 
a honem honem každý spěchal domů. Je to 
pochopitelný, je to logický, je to lidský. Zů‑
stali jsme z toho tady vlastně jen my čtyři. 
Říkali jsme si, že to tu nemůžeme opustit 
a musíme tu civilní správu převzít do svých 
rukou (odešli nejen totálně nasazení Češi, 
ale i francouzští váleční zajatci).
Někde jsem četla, že za vámi přijel váš 
otec na kole?
Ano, můj otec přijel, to bylo tak asi kon‑
cem května (ve skutečnosti již 16. 5. 1945). 
Já jsem z Plzně, tam jsem vystudoval a tam 
jsme žili. Prostě měli s matkou strach, co je 
s námi. Nikdo nic nevěděl, pošta nefungo‑
vala. No a  jednoho krásného dne se tady 
objevil na kole. Už tady zůstal a pomáhal 
národnímu výboru. Když už pak byl národ‑
ní výbor v plném obsazení, byla to takzva‑
ná Místní správní komise. Jejím prvním 
předsedou byl pan František Hauzar.
A co pan Schenider?
To byl Němec, který byl zavřený za okupace 

jako sociální demokrat. On pomáhal při 
takové té policejní, pořádkové službě. Jinak 
tady byli i  jiní Němci, sociální demokrati, 
kteří se hlásili do služby národnímu výboru. 
Chtěli být jaksi činní při tom. My jsme to 
tehdy jako revoluční národní výbor odmítli 
a říkali jsme, že revoluce, která tady je, je věcí 
Čechů a Slováků, a tudíž že oni nám mohou 
pomáhat, ale nikoli jako členové revoluční‑
ho národního výboru. To jsme zásadně ne‑
připustili.

Rozhovor s  panem Františkem Chout‑
kou nahrála na kazetovou pásku 25. 4. 1989 
tehdejší kronikářka paní Jana Růžičková. 
Časový odstup od května  1945 je jistě 
znát v  drobných nepřesnostech, ale i  tak 
je nahrávka cenným svědectvím klíčových 
událostí v našem městě. Pan Choutka na 
záznamu dále vypráví také o Sokole a tě‑
lovýchovné jednotě Baník, ale o  tom ho 
necháme hovořit třeba někdy příště.

Ing. Josef Macke

Květnová hádanka. Foto (2x) Josef MackeŘešení fotohádanky z dubnového čísla

František Choutka, léto 1945. 
Foto poskytl: Pavel Choutka
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Moderní ekologická prodejna Kaufland v Ostrově.
V loňském roce otevřela společnost Kaufland novou prodejnu v Ostrově. Prodejna je 
vytápěna pouze odpadním teplem z chladících boxů a na místě je instalována moderní 
vzduchotechnika.

Kaufland se prezentuje nejen širokým, 
kvalitním a čerstvým sortimentem, ale  
i jako dobrý soused. V Ostrově postavil 
moderní ekologickou prodejnu nové 
generace, která nezatěžuje životní 
prostředí. 

Vytápění prodejny je realizováno pouze 
odpadním teplem z chladících boxů.  
Ty jsou navíc opatřeny dveřmi, které  
zabraňují tepelným ztrátám. Kombinací 
obou opatření se snižuje energetická  
náročnost celé budovy o 30 %. Moderní  
vzduchotechnika se řídí závislostí 
koncentrace CO2 na prodejní ploše  
a poměru mezi vnitřní a venkovní 
teplotou. Nedochází tak k úniku tepla  

a zároveň je vždy garantována kvalita 
vzduchu. Na prodejně je také 
nainstalováno účinné, úsporné a příjemné 
LED osvětlení. Ve spolupráci s ČEZ je 
parkoviště vybaveno rychlodobíjecí 
stanicí pro elektromobily.

Úspora pitné vody

Toalety jsou zároveň opatřeny speciální 
pružinkou, která brání plýtvání vody při 
splachování. Úsporu pitné vody výrazně 
ovlivňují i perlátory, které jsou instalovány 
na všech prodejnách společnosti. 
Kaufland tímto opatřením ušetří až  
20 000 000 litrů vody ročně.

Boj proti plastu

Kaufland myslí i na odpovědný sortiment. 
Jako jediný obchodní řetězec v České 
republice nabízí celoročně salátové 
okurky bez plastové fólie. Ušetří tím  
až 50 tun plastu ročně. K nákupu  
ovoce a zeleniny navíc můžete využít 
opakovaně použitelný nEKOnečný sáček.  
V Kauflandu rovněž nekoupíte žádné 
jednorázové plastové nádobí a plastové 
vatové tyčinky jsou nahrazeny 
ekologickou variantou. Společnost 
Kaufland se také zavázala, že do konce 
roku 2025 sníží množství plastového 
odpadu minimálně o 20 %.

Perlátory šetřící
pitnou vodu

Recyklace odpadu 
a snižování množství 
plastu

Hygienická stanice

Rychlodobíjecí  
stanice pro  
elektromobily

Speciální nákupní  
vozík pro osoby  
s handicapem

Vytápění pouze  
odpadním teplem  
z chladících boxů

Úsporné a příjemné 
LED osvětlení
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VÝHERNÍ KŘÍŽOVKA

TAJENKA KŘÍŽOVKY 
O CENY
Vážení čtenáři, 

správné znění tajenky křížovky z mi‑
nulého čísla je RUDÁ VĚŽ SMRTI PA‑
MÁTKA UNESCO. Z  úspěšných lušti‑
telů byl vylosován pan Jan Lisý, který 
obdrží dvě volné vstupenky na vybra‑
né představení Domu kultury Ostrov. 

Tajenku křížovky z  tohoto čísla za‑
šlete nejpozději do 5. května na: me‑
sicnik@ostrov.cz; případně doručte 
do Infocentra v Domu kultury Ostrov, 
Mírové náměstí 733, v  zalepené obál‑
ce, označené „Ostrovský měsíčník“. 
Vždy uveďte celé své jméno a kontakt 
na vás. Ze správných odpovědí opět 
vylosujeme výherce, který získá vstu‑
penky na některou z  kulturních akcí 
Domu kultury Ostrov. Jméno výherce 
zveřejníme v  Ostrovském měsíčníku. 
Redakce měsíčníku vám děkuje za zá‑
jem o křížovku a přeje příjemné chvíle 
při luštění.

Tvorbu křížovky zajišťuje grafická 
společnost Alfasoft, s. r. o.

Na kamenném mostku uprostřed 
zámeckého parku stojí pískovcová 
plastika českého světce z  roku 1807 
od loketského sochaře Johanna Wild‑
ta. Socha původně stávala u Jánského 
mostu přes říčku Bystřici před areálem 
piaristického kláštera v Ostrově. V roce 
1958 však byla socha za silné vichřice 
stržena a následně přesunuta na za‑
hradu fary. Po rekonstrukci byla osaze‑
na na současném místě.

red

INZERCE
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