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AKTUALITY

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. června 2020.

TERMÍN UZÁVĚRKY
Uzávěrka pro příspěvky a inzerci
do červencového čísla je 8. června.
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 Zámku Ostrov.
Foto: Archiv MěÚ Ostrov

Sbírka cen ostrovské kabelovky. Foto: MěÚ Ostrov

NOVÁ „EPOCHA“ OSTROVSKÉ KABELOVKY
Vážené Ostrovačky a Ostrováci,

na posledním zastupitelstvu jsme 
schválili privatizaci městské společ‑
nosti Kabel Ostrov, s. r. o., Chtěl bych 
zdůraznit, že předmětem prodeje byla 
„servisní“ organizace, infrastrukturu 
tedy, ony „dráty v zemi“,  si město po‑
nechalo. Na tento prodej bylo vypsá‑
no výběrové řízení, do kterého se mohl 
přihlásit jakýkoli uchazeč. Kritérií pro 
výběr vítěze bylo několik, nechtě‑
li jsme totiž jen získat nejvíce peněz 
za prodej podílu, ale také jsme chtěli 
garantovat rozvoj kabelové televize 
a udržet stávající vysílání informační‑
ho kanálu. Tzv. místní kabelovka má 
v Ostrově dlouhou tradici a je oblíbe‑
ným zdrojem informací z města i oko‑
lí. Hlavním důvodem pro prodej této 
společnosti je nutnost investic, které 
by byly nutné, abychom byli schopni 
udržet kvalitu služeb. Udržet kvalitu je 
však již dnes málo. Budou třeba i další 
investice, včetně investic do personál‑
ní oblasti, které bude vyžadovat rozvoj 
společnosti a s tím spojené rozšiřování 
nabídky služeb. Proto mě potěšilo, že 
jsme mohli vybrat společnost, která 

na jedné straně patří mezi větší firmy 
na trhu a  na druhé straně má však 
velmi silné vazby na náš region. Jde 
o firmu System Net Line, jejíž jednatel 
měl možnost představit své záměry 
přímo v  průběhu jednání Zastupitel‑
stva města Ostrova (jehož záznam je 
na internetu k  dispozici) a  získal pro 
ně podporu všech přítomných zastu‑
pitelů. Věřím, že v této firmě získává‑
me stabilního a  schopného partnera, 
který zachová místní vysílání a  také 
stávajícím zákazníkům nabídne nové 
služby.

Ing. Jan Bureš,
starosta města Ostrova

NA ZAČÁTKU PŘEDEVŠÍM CHUŤ A NADŠENÍ
Ostrovská kabelovka vznikla v  po‑

lovině devadesátých let jako náhrada 
společných televizních antén, které 
byly na konci své životnosti. Měl jsem 
tu čest být u  jejích úplných začátků 
a  později jsem ve společnosti půso‑
bil jako prokurista a jednatel. Pro mě 
a  řadu dalších nadšenců to byla uni‑
kátní příležitost podílet se na vzniku 
televizního vysílání, které do té doby 
bylo umožněno jen skutečným profe‑
sionálům. Program zpočátku vznikal 
ve velmi omezených podmínkách, 
ale vždy se zápalem a  nadšením. Po‑
stupně jsme získávali potřebné zna‑
losti i technické vybavení, díky čemuž 
jsme se časem vyšvihli mezi nejlepší 
kabelové televize v  České republice. 
Dokládá to pěkná rodinka cen z  tra‑
diční soutěže kabelovek v Kopřivnici. 
Věřím, že mnozí diváci se ještě po le‑
tech rádi podívají na dokumenty, kte‑
ré tenkrát vznikaly a  podrobně ma‑
povaly různá období historie Ostrova 
a okolí. Věřím, že se do budoucna ve‑
dle nových služeb můžeme těšit také 
na zajímavé místní vysílání. Rád bych 
touto cestou a  při této příležitosti 

ještě jednou poděkoval všem, kdo se 
na vysílání a  tvorbě ostrovské kabe‑
lovky v uplynulých 25 letech podíleli. 
Je za vámi všemi velký kus práce, která 
přispěla k větší informovanosti o na‑
šem městě.

Ing. Marek Poledníček,
místostarosta města Ostrova

mailto:inzerce@ostrovskymesicnik.cz
http://www.ostrovskymesicnik.cz
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PRO HLAVNÍ TŘÍDU JE PLÁNOVÁNA REVITALIZACE ZELENĚ
Ostrovská Hlavní třída vznikla 

stejně jako okolní domy v 50. letech 
minulého století. Na západní straně 
začíná na Jáchymovské ulici a na své 
východní straně měla být zakončena 
slavnostní bránou sportovního are‑
álu. Ten však nikdy nevznikl. Přesto 
Hlavní třída jako široký městský bul‑
vár vede přes celé město. K němu se 
potom ze severu a jihu sbíhají kolmé 
ulice, které vymezují jednotlivé obyt‑
né okrsky sídliště. Hlavní třída byla již 
v době vzniku zmohutněna širokým 
středovým zeleným pásem, v  němž 
byly ve dvou liniích vysazeny hlohy 
a  záhony růží. Po krajích ulice, blíže 
k  domům, byly vysazeny sloupovi‑
té vlašské topoly. Největší promě‑
nou prošla Hlavní třída před zhruba 
dvaceti lety, kdy dožívající vlašské 
topoly, které již narušovaly chodní‑
ky a  inženýrské sítě, byly vykáceny. 
Ulice dostala nový vzhled: namísto 
úzkých travnatých pásů s topoly byla 
zřízena parkovací místa, chodníky 
byly provedeny v  dlažbě a  rozšířeny 
o  cyklostezku, inženýrské sítě byly 
zrekonstruovány, doplněny byly kru‑
hové objezdy a  vysazeny nové stro‑
my a  kvetoucí keře. Středový pás 
však větší revitalizací nikdy neprošel, 

místy byly nahrazovány jen dožilé 
a odumřelé stromy.

V současné době připravuje město 
Ostrov revitalizaci i středového zele‑
ného pásu, tak aby dožívající zeleň 
byla postupně nahrazena novými 
odolnými rostlinami. Do středové‑
ho zeleného pásu je navržena opět 
dvouřadá alej, tentokrát z okrasných 
třešní – růžově kvetoucích sakur. 
Ty pak doplní záhony růží a  trvalek. 
Pro jednotlivé nově vysazené rostli‑
ny budou vylepšeny půdní podmín‑
ky a  travnaté plochy budou taktéž 
zrekonstruovány. V  plochách podél 

bytových domů je plánována revita‑
lizace keřového patra buď vhodným 
pěstebním opatřením, nebo náhra‑
dou za vhodnější druh. V  blízkosti 
významných objektů a veřejných bu‑
dov budou plochy osázeny kvetou‑
cími keři a trvalkami. Realizace bude 
prováděna postupně v několika eta‑
pách. Zahájena by měla být v  roce 
2023 a náklady jsou odhadovány na 
16 mil. Kč.

Ing. Alexandra Fürbachová,
vedoucí odboru rozvoje 
a územního plánování

POŘADNÍK NA BYTY V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU 
JE NADÁLE OTEVŘENÝ

Dům s  pečovatelskou službou 
v Ostrově (DPS) je určen občanům, 
kteří nejsou schopni si sami obsta‑
rat nutné práce v domácnosti a dal‑
ší životní potřeby. V  DPS na Hlavní 
tř. č. p. 1365‑7 v Ostrově je 112 bytů.

Město Ostrov stále přijímá žá‑
dosti o byty v DPS na Hlavní tř. č. p. 
1365‑7 v  Ostrově pro jednotlivce, 
ale i  dvojice. Žádosti jsou projed‑
nány v  bytové komisi a  následně 
předloženy Radě města Ostrov, kte‑
rá svým usnesením rozhodne o pří‑
padném zařazení žádosti do Po‑
řadníku na přidělování bytů v  DPS 
Ostrov, Hlavní tř. 1365‑7, dle data 
podání žádosti. Zařazení žádosti 
do Pořadníku na přidělování bytů 
v DPS Ostrov není ale nárokové.

Dle pravidel nově schválených 
Radou města Ostrov ze dne 10. 12. 

2019 žádost o  byt v  domě s  pečo‑
vatelskou službou může podat ža‑
datel s  trvalým pobytem v  Ostrově 
nebo jeho částech, který je poživa‑
telem starobního důchodu nebo 
invalidního důchodu pro invaliditu 
III. stupně a je příjemcem pečovatel‑
ské služby. Podmínkou projednání 
žádosti je doložení smlouvy s pečo‑
vatelskou službou. Tyto podmínky 
musí žadatel splňovat až po ukon‑
čení případného nájemného vztahu.

Dále může podat žádost i žadatel, 
který je těžce zdravotně postižený, 
nebo žadatel, který požaduje při‑
dělení bytu v DPS ze zdravotních či 
jiných vážných důvodů.

Žadatel nesmí být dlužníkem vůči 
městu Ostrov ani Městskému úřadu 
Ostrov, nesmí způsobit poškození 
bytového fondu v  majetku města 

Ostrov, dopustit se neoprávněného 
obsazení bytu ani neoprávněného 
poskytnutí podnájmu bytu v majet‑
ku města Ostrov.

Do DPS v Ostrově nelze přijmout 
občana, jehož zdravotní stav trvale 
vyžaduje ošetření 24 hodin denně 
a obsluhu jinou osobou.

Další informace i  žádosti jsou 
k  dispozici na stránkách města Os‑
trov/odbor sociálních věcí a  zdra‑
votnictví/ Dům s  pečovatelskou 
službou. Nebo přímo na Městském 
úřadě Ostrov, Jáchymovská 1, od‑
bor sociálních věcí a  zdravotnictví, 
paní Marie Marcinková, kancelář 
č. A.1.23, tel. č. 354 224 858 nebo 
e‑mail: mmarcinkova@ostrov.cz.

Ing. Kateřina Šplíchalová,
vedoucí odboru sociálních věcí 

a zdravotnictví
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Z DENÍKU VELITELE MĚSTSKÉ POLICIE
Ruská korona ruleta

1. 4. 2020 řešili strážníci kuriózní pří‑
pad, kdy skupina opilých mužů v katast‑
ru města vybízela ostatní občany, aby si 
sundali roušky s  tím, že budou závodit, 
kdo dříve chytne koronavir COVID‑19. 
Sami tak učinili, ohrožovali tím kolem‑
jdoucí občany, a navíc porušovali usne‑
sení vlády v  nouzovém stavu. Strážníci 
pro toto jednání neměli pochopení, na 
místě zjednali pořádek a  jednání těch‑
to nezodpovědných mužů postoupili 
k  projednání na krajskou hygienickou 
stanici, kde jim, doufejme, vyměří po‑
řádný trest.
Ulicemi pod vlivem a  bez řádného 
oprávnění

13. 4. 2020 ve večerních hodinách si 
hlídka MP Ostrov všimla podezřelého 
vozidla, o kterém z místní znalosti vědě‑
la, že by jej mohla řídit osoba bez řádné‑
ho řidičského oprávnění. Navíc styl jízdy 
napovídal tomu, že řidič není v nejlepší 
kondici pro řízení motorového vozidla. 
Po zastavení se naplnila všechna očeká‑
vání, a  tak strážníci zadrželi muže bez 
řidičského průkazu pod vlivem omam‑
ných látek. Celou věc na místě k dalšímu 

šetření pro podezření z  trestného činu 
převzali kolegové z PČR.
Nezvaný návštěvník

27. 4. 2020 v nočních hodinách přijali 
strážníci oznámení o  muži, který vnikl 
do domu, kde se následně ozývaly po‑
dezřelé rány. Strážníci okamžitě přijeli na 
místo, kde zadrželi známého ptáčka ve 
chvíli, kdy se chystal nájemníkům „pro‑
čistit“ sklepy. Ihned na místě byl strážní‑
ky zadržen a  společně vyčkali příjezdu 
PČR, která na místě tohoto všem policis‑
tům známého recidivistu převzala. Bu‑
deme pevně doufat, že tento čin, navíc 
spáchaný v nouzovém stavu, zajistí dlou‑
hodobý pobyt tohoto známého poberty 
v chládku a naši občané budou mít od 
něj zase chvilku klid.
Duben v číslech

Za měsíc duben museli strážníci ře‑
šit 13 občanů z  důvodu nařízení vlády 
ohledně roušek nebo shlukování. Tito 
občané byli řešeni dle zákona v  příkaz‑
ním řízení za neuposlechnutí výzvy 
úřední osoby nebo oznámeni na kraj‑
skou hygienickou stanici za porušení na‑
řízení vlády.

Dále bylo řešeno 47 přestupků, za 

které strážníci vybrali 15 400 Kč, provedli 
jsme pět odchytů psa, přijali 197 ozná‑
mení, prověřili 14 alarmů a zkontrolovali 
303 osob.
SENIOR EXPRES ve spolupráci 
se strážníky provedl za měsíc duben:

Nákup seniorům 127x, dovoz léků 28x, 
vyřízení pošty 7x, zajištění obědů 44x, 
rozvoz knížek 73x a zajištění dopravy se‑
niora 173x. V jednom případě se dokon‑
ce staráme o seniora, který má prokáza‑
ný pozitivní test a nemá nikoho jiného, 
kdo by se o nemocného řádně postaral, 
to vše samozřejmě za dodržení všech hy‑
gienických pravidel.

Rád bych zde poděkoval všem stráž‑
níkům a pracovníkům MP Ostrov, kteří 
plní i  v  této nelehké době úkoly na vý‑
bornou. Ani jeden ze strážníků nevyužil 
jakékoli možnosti zůstat doma, naopak 
všichni jako jeden muž se snaží udržo‑
vat pořádek a veškerá nařízení v ulicích 
města. Oznámení a  někdy i  nervozita 
občanů přibývají, přesto prosíme, buďte 
trpěliví! Dbejte všech pokynů a usnesení 
vlády! Těm, kteří tak činí, děkujeme.

Ladislav Martínek,
velitel MP Ostrov

SEKÁNÍ TRÁVY V OSTROVĚ
Celá Česká republika bude pravděpo‑

dobně i  v  letošním roce bojovat se su‑
chem. Sekání trávy proto již nyní probíhá 
na výšku 9 cm. Klasická seč se sběrem bude 
také kombinována s tzv. mulčováním ‑ po‑
sekaná tráva se nesbírá, pomáhá tak udr‑
žet v trávě vlhkost a zároveň trávník hnojí. 
Stejně jako řada dalších měst, také v Ost‑
rově jsme vybrali několik ploch, na kterých 
bude intenzita sekání trávy snížena. Tímto 
způsobem bychom rádi alespoň částečně 
zmírnili dopady nedostatku vláhy ve měs‑
tě. Vyšší tráva snižuje teplotní extrémy, 

funguje jako přírodní klimatizace a  zpo‑
maluje odpar vody z půdy.

Plochy, kde bude intenzita sekání 
omezena:

Kopec ‑ svahy, trasa bývalé vlečky ‑ od 
světelné křižovatky směr Žďár, louka mezi 
Penny, Krušnohorská ‑ od Krušnohoru 
směr sběrný dvůr ‑ svahy, okolí vlakového 
nádraží + ulice Nádražní, Nad Nádražím 
‑ svahy, prostor u  koupaliště ‑ louka ve 
svahu mezi koupalištěm a ulicí U Koupa‑
liště, svahy u penzionu pro seniory, okolo 

parkoviště v ulici Vančurova, propojka Se‑
verní x Tesco ‑ zelený pás kolem chodníku, 
louka ‑ po levé straně, když se odbočí z uli‑
ce Severní do propojky Severní x Tesco, 
louka u světelné křižovatky, plocha u atle‑
tického stadionu ‑ Družební, zelené plochy 
pod mostem směr Lidl ‑ vlevo i  vpravo, 
louka vedle kláštera, plochy podél zdi par‑
ku ‑ Staroměstská a Karlovarská, středový 
pás Hlavní, zadní Klínovecká ‑ svahy, louka 
za Rábem, zelené pásy před FÚ.

Šárka Vaňková, DiS.,
referentka OMIS města Ostrova

AKTUÁLNĚ Z NÁDECHU
Představy o  budoucnosti máme kaž‑

dý jiné, držíme se při zemi, popolétneme, 
letíme a  plánujeme. Jsme v  období, kdy 
jsme museli zpomalit, zastavit se a věnovat 
pozornost i  jiným záležitostem. My v Ná‑
dechu jsme věnovali čas rodině a dětem, 
tvořili, dováděli, učili se, uklízeli, třídili... byli 
zkrátka spolu. Přivítali jsme také v našich 
řadách na svět Julinku, dcerku naší ko‑
legyně Kateřiny, která v centru poskytuje 
základní poradenství, pomoc s přípravou 
do školy a terapie pro děti. V omezeném 
čase bude opět brzy tyto služby zdar‑
ma poskytovat rodičům samoživitelům. 
Přesto jsme ani v centru úplně nezaháleli. 

Vyměnili zimní oblečení a botky za letní, 
doplnili hračky, knížky, potřeby do do‑
mácnosti ‑ nádobí, ložní prádlo, záclony, 
kola, koloběžky a  ostatní vozový park. 
Poskytovali jsme potřebnou materiální 
pomoc žadatelům a  také rodinám, které 
se ocitly v  nepříznivé situaci důsledkem 
vzniklé pandemie. Posílali jsme balíky do 
Brna, Pardubic, Prahy, Ústí nad Labem 
a dál, všem maminkám, které nemají mož‑
nost do centra přijet. Mrzí nás všechny 
zrušené plánované akce ‑ besídky, tvoření, 
víkendové pobyty a  koncertíky, ale není 
všem dnům konec. Plánujeme a  hledá‑
me další cesty a  možnosti, jak pomáhat 

dál. Nově máme pro rodiče samoživitele 
potravinovou pomoc, a  to ve spoluprá‑
ci s  Potravinovou bankou Karlovarského 
kraje, jejím ředitelem Milanem Hlouškem, 
kterému tímto velmi děkujeme. Zpětnou 
vazbou nám potvrzujete, že to má smysl, 
že jste rádi a oceňujete tuto pomoc. Sami 
samoživitelé přispívají do centra, čehož 
si opravdu vážíme. Stejně jako si vážíme 
všech darů, které nám nosíte, protože bez 
Vás ‑ dárců, bychom nemohli dělat pro‑
středníka v těchto aktivitách.

Jitka Havránková,
centrum Nádech - pomoc a podpora 

rodičů samoživitelů, z. s.
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DUBEN NA LINCE 150
V dubnu naše jednotka zasahovala u 33 

událostí, z nichž bylo 15 požárů, záchrany 
osob, 9 technických pomocí, 5 úniků látek, 
2 dopravní nehody a ZOČ (zpráva o čin‑
nosti). S jednotkami HZS KV, SDH Tašovice 
a Stará Role jsme likvidovali požár odpadu 
a  zateplení domu v  Karlových Varech, 
Jáchymovské ulici, dále pak požár bytu 
v panelovém domě ve Staré Roli, Hlávko‑
vě ulici. Ve spolupráci s  jednotkami HZS 
KV, SŽDC Cheb a SDH Hájek, Kyselka, Já‑
chymov, Merklín, Pernink, Abertamy jsme 
likvidovali požáry trav a  lesů v  Květnové, 
Radošově, Jáchymově, Oldříši, Ostrově 
za nemocnicí, U  Studánky, v  Moříčovské 

ulici, ve Vojkovicích a  také požár pražců 
na trati Ostrov–Vojkovice. K požáru bytu 
v Severní ulici v Ostrově byla vyslána naše 
jednotka společně s  jednotkami HZS KV, 
Hájek a Jáchymov. V Hroznětíně – Velkém 
Rybníku jsme likvidovali požár chaty s jed‑
notkami HZS KV, SDH Hroznětín a Hájek. 
Na abertamské křižovatce jsme likvidovali 
požár automobilu s  jednotkami HZS KV, 
SDH Jáchymov a  Boží Dar. K  požáru pily 
v Krásném Lese, kdy byl vyhlášen II. stupeň 
požárního poplachu, byly vyslány jednot‑
ky HZS KV, Toužim (řídící důstojník), HZS 
Klášterec nad Ohří, SDH Hájek, Kyselka, 
Jáchymov, Pernink, Abertamy, Nová Role. 

Požárem byla bohužel celá pila zničena. 
V Ostrově v ulicích Luční, Masarykově 2x, 
Jáchymovské 2x, Horské a  Krušnohorské 
bylo nutno otevřít byty a v některých pří‑
padech i pomoct ZZS Ostrov s transpor‑
tem pacienta do sanity. V Horním Žďáru 
jsme odstraňovali nalomené větve po‑
mocí výškové techniky jednotky HZS KV 
a v Dolním Žďáru jsme likvidovali obtížný 
hmyz. V Krásném Lese jsme likvidovali olej 
uniklý do vodovodní jímky, v  Seifertově 
ul. a  Dukelských hrdinů v  Ostrově jsme 
likvidovali olej uniklý po technické závadě 
a ze zaparkovaného vozidla. K úniku ply‑
nu z  kuchyňského sporáku v  panelovém 
domě v  Ostrově, Májové ulici jsme byli 
vysláni s jednotkou HZS KV a v Karlových 
Varech, Krušnohorské ulici jsme zasahovali 
s  jednotkami HZS KV, SO, SDH Tašovice 
a Stará Role, zde došlo také k úniku plynu 
z  přívodu ke sporáku. V  Hroznětíně v  ul. 
ČSA jsme zasahovali u  dopravní nehody 
dvou osobních vozidel a v Radošově s jed‑
notkou HZS KV u dopravní nehody osob‑
ního vozidla a cyklisty. Naše jednotka byla 
vyslána do obce Tlumačov u  Domažlic, 
kam dovezla ochranné prostředky, a v Per‑
ninku jsme dezinfikovali prostory domova 
pro seniory.

Milan Kuna,
JSDH Ostrov

BŘEZEN NA LINCE 150
V březnu naše jednotka zasahovala u 20 

událostí, z nichž byly 4 technické pomoci, 
dopravní nehody, požáry, záchrany osob, 
2 plané poplachy, 1 únik látek a  ZOČ 
(zpráva o  činnosti). V  obci Velký Rybník 
bylo nutno překontrolovat společně s jed‑
notkou HZS KV poškození hráze rybníka. 
V Horním Žďáru jsme odstraňovali spadlý 
strom, v  ulicích Hornická a  Lidická bylo 
nutno otevřít byt a  pomoci ZZS Ostrov 
s  transportem pacienta do sanity. S  jed‑
notkami HZS KV, Klášterec nad Ohří a SDH 
Stráž nad Ohří a Jáchymov jsme společně 
zasahovali u DN na silnici č. I/13 u Stráže 
a  v  Květnové, v  Ostrově v  Jáchymovské 
ulici a v Horním Žďáru, celkem bylo zraně‑
no 7 osob. Požár obytného domu v Karlo‑
vých Varech, Bulharské ul. jsme likvidovali 
společně s  jednotkami HZS KV, SDH Ta‑
šovice a Stará Role a v Karlových Varech 
– Dalovicích jsme společně s jednotkami 
HZS KV a SDH Dalovice a Hájek likvidovali 
požár sklepa obytného domu (jednalo se 
o požár okenního rámu). Dále jsme spo‑
lečně s jednotkami HZS KV a SDH Hájek 
likvidovali požár louky v Bystřici a v Kruš‑
nohorské ul. požár zahradní chatky. V Os‑
trově v  Lidické ulici jsme vyprošťovali 

4  osoby z  výtahu, do Masarykovy ul. do 
místní restaurace jsme byli vysláni na re‑
suscitaci osoby, která nebyla nutná, osobu 
si převzala do péče ZZS Ostrov. Dále byla 
nutná resuscitace osoby v Merklíně, oso‑
ba předána do péče ZZS Ostrov. Na želez‑
niční trati mezi Ostrovem a Vojkovicemi 
jsme společně se strážníky MP Ostrov 
zachránili dezorientovaného a  podchla‑
zeného muže, který se tam pohyboval na 
trati. Muž byl za využití vlakové soupravy 
dopraven do stanice v Ostrově a předán 
ZZS Ostrov. V Karlových Varech – Rybá‑
řích jsme zasahovali s  jednotkami HZS 
KV, SDH Tašovice a  Stará Role u  požáru 

v  bývalém pivovaru. Na místě události 
bylo zjištěno, že si zde místní bezdomovci 
udělali mimo areál ohniště, událost byla 
klasifikována jako planý poplach. K prově‑
ření signalizace EPS v budově Městského 
úřadu Ostrov jsme byli vysláni s  jednot‑
kou HZS KV. Jednalo se o planý poplach. 
V Moříčovské ulici jsme likvidovali uniklý 
motorový olej, na místo nám přijela vypo‑
moci se sorbenty i  jednotka SDH Hájek. 
S  dopravním automobilem Toyota jsme 
prováděli rozvoz dezinfekčních prostřed‑
ků na příslušná místa do okolních obcí.

Milan Kuna,
JSDH Ostrov

Ostrovští hasiči během jednoho z výjezdů. Foto: Archiv JSDH Ostrov

Teplé počasí zapříčinilo výjezd k 15 požárům. Foto: Archiv JSDH Ostrov
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CO PATŘÍ DO VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ 
NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD?

V  těchto dnech, respektive o  so‑
botách, město přistavuje po etapách 
velkoobjemové kontejnery (VOK) na 
velkoobjemový odpad. Na VOK jsou 
vylepeny informace, který odpad do 
těchto VOK patří, ale někteří spo‑
luobčané tyto informace strhávají. 
Proto si dovolujeme i zde informovat, 
co do těchto VOK lze odkládat. Patří 
sem starý nábytek, koberce, linolea, 
umyvadla, toalety, kuchyňské linky, 
porcelánové nádobí, hrnce, které se 
nevejdou do nádob na kovové obaly. 
Prostorově objemný odpad, nábytek, 
je potřeba rozložit na jednotlivé díly, 
tak aby byla kapacita VOK zcela vy‑
užita a  zbyl prostor pro odložení to‑
hoto odpadu ostatními občany dané 
lokality. Rozhodně do těchto VOK 
nepatří stavební odpad, stavební ma‑
teriál, elektroodpad, jako jsou ledni‑
ce, televize, sporáky, mikrovlnky, dále 
sem vůbec nepatří pneumatiky a ani 
recyklovatelný odpad. Tedy oblečení, 

boty a plyšové hračky – na to máme 
zelené kontejnery na textil, plastové 
kanystry apod. Pokud donesete tře‑
ba nádobí v  kartonu, je potřeba ho 
do VOK vysypat a  karton natrhat či 
sešlapat a  odložit do nádoby na pa‑
pír, většinou je hned v blízkosti VOK. 
Ani prkna nepatří do tohoto kontej‑
neru. Ta patří do sběrného dvora. Pro 
drobný elektroodpad máme ve městě 
červené kontejnery, velké elektrospo‑
třebiče patří do sběrného dvora.

Další doporučení. VOK je umísťo‑
ván v etapách a je určený pro obyva‑
tele těch míst, kde právě stojí. Dosta‑
ne se na všechny ulice i  místní části. 
Rozpis je dostupný na webu města 
a  byl uveřejněn i  v  Ostrovském mě‑
síčníku. Pokud dovezete svůj odpad 
např. z Květnové a nepočkáte na VOK 
u  Vás, zaplníte prostor v  kontejneru, 
který byl určen pro občany v  dané 
ulici. Oni také nepovezou svůj od‑
pad do Květnové. A pokud ho nutně 

potřebujete tu sobotu odvézt, máte 
ho již naložený, jeďte rovnou do sběr‑
ného dvora. Ten je v  sobotu otevřen 
od 8 do 12 hodin.

Pokud je VOK plný, neodkládejte 
další odpad vedle těchto VOK. Do‑
pouštíte se tím přestupku, za který 
Vám hrozí nemalá pokuta. Je možné 
odpad donést o kousek dál do další‑
ho VOK, ve kterém bude ještě místo, 
nebo do sběrného dvora. Je potřeba 
se chovat zodpovědně a  nesobecky. 
Pokud daná pravidla bude dodržovat 
každý, vyhneme se stresovým situa‑
cím a  zmizí problémy s  přeplněností 
VOK.

Pokud si nejste jisti, kam patří určitý 
odpad, neváhejte se podívat na web 
města, OMIS, sekce odpadové hospo‑
dářství. Také je možné volat v pracov‑
ní době tel. 354 224 918.

Petra Niederhafnerová,
referentka OMIS Městského úřadu 

v Ostrově

Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA V MĚSÍCI DUBNU
• RM na základě provedeného 

hodnocení podaných nabídek 
schválila pořadí nabídek dle ná‑
vrhu komise a  přidělila veřejnou 
zakázku „OSTROV ‑ OPRAVA 
38 KS BALKONŮ“ dodavateli s na‑
bídkou č. 1 – ŠUGAR stavební, 
s.  r. o., Vykmanov 12, 363 01 Ost‑
rov, IČO: 26354489, s nabídkovou 
cenou 1 602 607,00 Kč bez DPH 
a  1  842  998,00 Kč vč. DPH, jako 
nejvýhodnějšímu pro zadavatele.

• RM na základě provedeného 
hodnocení podaných nabídek 
schválila pořadí nabídek dle ná‑
vrhu komise a  přidělila veřejnou 
zakázku „Správa a  provoz měst‑
ského koupaliště v  Ostrově“ do‑
davateli s  nabídkou č.  1 – Daniel 
Mašek, Lidická 1286, 363 01 Ost‑
rov, IČO: 40567931, s nabídkovou 
cenou 899 979,00 Kč bez DPH 
a  1  088  975,00 Kč vč. DPH, jako 
nejvýhodnějšímu pro zadavatele.

• ZM vyjádřilo v souladu s § 17 odst. 
7 zákona č. 250/2000 Sb., o  roz‑
počtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, souhlas s  celoročním 
hospodařením města Ostrov za 

rok 2019 včetně zprávy nezávislé‑
ho auditora o  výsledku přezkou‑
mání hospodaření města Ostrov 
za rok 2019, a to bez výhrad. Cel‑
kové příjmy města včetně financo‑
vání činily 528 688 tis. Kč a celkové 
výdaje města činily 420 598 tis. Kč. 
Hospodaření města za rok 2019 
skončilo se saldem příjmů a výda‑
jů v celkové výši 108 090 tis. Kč.

• ZM schválilo převedení přebytku 
hospodaření ve výši 108 090 tis. Kč 
za rok 2019 v tomto členění:

• do Fondu sociálního převést 
1 047 tis. Kč,

• do Fondu rezerv a  rozvoje města 
převést 107 043 tis. Kč a tyto pro‑
středky ponechat na pokrytí pře‑
vodů z  roku 2019 a  nezbytných 
a nepředvídaných běžných a kapi‑
tálových výdajů v roce 2020.

• ZM schválilo účetní závěrku města 
včetně výsledku hospodaření měs‑
ta Ostrov za účetní období 2019 
sestavenou ke dni 31. 12. 2019.

• ZM schválilo převod obchodní‑
ho podílu společnosti Kabel Os‑
trov, s.  r. o., vítězi výběrového 
řízení, společnosti Systém NET 
Line, s.  r.  o., IČO 263 65 863, se 

sídlem Rokycanova 1929, 356 01 
Sokolov, s  nabídkovou kupní ce‑
nou obchodního podílu ve výši 
5 050 000,00 Kč, plus DPH v zákon‑
né výši v případě, že se na převod 
bude vztahovat roční nájemné za 
pronájem telekomunikační infra‑
struktury (doba trvání 5  let) ve 
výši 720 000,00 Kč (cena bez DPH), 
investice do údržby infrastruktury 
(po dobu trvání nájemního vzta‑
hu) ve výši 7 620 000,00 Kč, inves‑
tice do rozvoje infrastruktury (po 
dobu trvání nájemního vztahu) 
ve výši 600  000,00  Kč. Roční cena 
za výrobu a  vysílání lokálního 
městského TV kanálu je ve výši 
600 000,00 Kč (cena bez DPH). Veš‑
keré náklady spojené s  převodem 
uhradí kupující.

• ZM udělilo ocenění „Občan města 
roku 2019“ panu Tomáši Lessero‑
vi, ostrovskému rodákovi, rytci 
karlovarské sklárny Moser, za jeho 
dlouholetou práci v  oboru a  zís‑
kání významného francouzského 
vyznamenání – Řádu umění a  li‑
teratury.

MěÚ Ostrov
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RADNICE S BIBLÍ
Když projdeme na Staré náměs‑

tí v  Ostrově a  otočíme se ke Staré 
radnici, abychom viděli na hodiny 
na radniční věži, máme nad hlavou, 
ve výši prvního patra, tři kamenné 
čtvercové reliéfy. Běžný chodec si 
jich málokdy všimne, a  tak ani ne‑
zkoumá, jaké motivy jsou na nich 
zobrazeny. Na krajních z  nich jsou 
sochařsky zachyceny dva příběhy 
z Bible. Zastavme se u nich, už pro‑
to, že letošní rok je mezinárodně 
prohlášen „Rokem Bible“. A  Bibli 
nad hlavou má na náměstí málokte‑
ré město.

Reliéfy byly na průčelí radnice 
umístěny už před velkým požárem 
města v  roce 1567. Byly kamenné, 
tak neshořely. Daleko později, v roce 
1931, byly renovovány – jak je na‑
psáno na jednom z nich. Zobrazené 
výjevy připomínají, že Ostrov byl od 
14. století opravdovým městem. Už 
za Lucemburků získal nejen městské 
právo trhu a  právo civilní, ale také 
právo soudní. Tohoto práva sou‑
du si měšťané cenili, což prozrazu‑
jí i  zmíněné reliéfy na čele radnice. 
Na prostředním reliéfu je zobrazena 
„Justicia“ – Spravedlnost, tradičně 
jako postava držící váhy, aby mohla 
zvažovat skutky zlé i dobré.

Vlevo a  vpravo jsou umístěny 
čtvercové reliéfy s  náměty dvou 
příběhů z  Bible. Jako alegorie dob‑
rého a  špatného soudu. Levý čtve‑
rec líčí soud krále Šalomouna, nad 
zobrazeným královským trůnem 
je i  nápis Rex Salomon. V  biblické 
První knize královské je Šalomoun 
líčen jako mladý panovník, syn krá‑
le Davida, kterému se ve snu zjevil 

Hospodin a  zeptal se na jeho přá‑
ní. Šalomoun mu odpověděl: „Jsem 
příliš mladý, kéž bys mi tedy dal srd‑
ce vnímavé, abych mohl soudit tvůj 
lid a dovedl rozlišovat mezi dobrem 
a zlem.“ Hospodin řekl: „Protože jsi 
nežádal ani dlouhý věk, ani bohat‑
ství, ale žádal jsi pro sebe rozum‑
nost při soudním jednání, učiním 
podle tvých slov. Dávám ti moudré 
a rozumné srdce.“ Ve stejné kapitole 
je pak vyprávěn náš příběh – Šalo‑
mounův soud. Ke králi tehdy přišly 
dvě ženy, které bydlely ve stejném 
domě a obě porodily téměř ve stej‑
ný čas dítě – chlapce. Syn jedné 
z  nich v  noci zemřel a  jeho matka 
jej potají vyměnila za chlapce živé‑
ho – jak tvrdila jedna žena. Druhá 
to popírala, hádaly se a obě se hlási‑
ly k živému dítěti. Král poručil, aby 
přinesli meč a rozetli živé dítě vedví. 
Jednu polovinu má dostat jedna, 
druhou ta druhá žena. Tu řekla králi 
žena, jejíž syn byl ten živý a  jíž se 
srdce svíralo: „Prosím, dejte to živé 
novorozeně jí, jen je neusmrcujte!“ 
Druhá řekla: „Ať není ani moje, ani 
tvoje. Rozetněte je!“ Král rozhodl, 
aby živé dítě dali té, která nechtěla, 
aby bylo usmrceno – to je jeho mat‑
ka. Když se lidé dozvěděli o rozsud‑
ku, který Šalomoun vynesl, viděli, že 
je nadán Boží moudrostí k vykoná‑
vání soudu. Je to vzor spravedlivého 
soudce. Na reliéfu je dole umístěn 
šlikovský znak, neboť reliéfy byly na 
radnici osazeny za panování Jáchy‑
ma Šlika. Na druhém „biblickém“ 
reliéfu je umístěn znak salmovský, 
znak Jáchymovy ženy. Na tomto 
reliéfu je zobrazen biblický příběh 

Zuzana v  lázni a  nešlechetní soud‑
ci. Zuzana byla krásná provdaná 
žena, po které nezřízeně zatoužili 
dva soudci. Hledali vhodný oka‑
mžik, kdy by ji v  zahradě zastihli 
samotnou. Když taková situace na‑
stala, vystoupili z  úkrytu a  chtěli, 
aby jim byla po vůli. Vyhrožovali jí 
vylhaným obviněním z  cizoložství 
a  svědectvím, že ji v  zahradě za‑
stihli s  nějakým mladíkem. Zuzana 
věděla, že ji podle křivého obvině‑
ní čeká rozsudek smrti, přesto jim 
po vůli nebyla. Starci dokončili své 
podlé úklady a  lid jim uvěřil, vždyť 
byli soudci! Bůh však vyslyšel Zuza‑
ninu úpěnlivou modlitbu a  poslal 
Daniela, který prohlédl křivé úmy‑
sly a vymohl obnovu soudního říze‑
ní. Důmyslným způsobem usvědčil 
nepoctivé soudce ze lži, takže ti byli 
potrestáni a Zuzana osvobozena.

Oba „detektivní“ biblické příběhy 
jsou poutavé, poučné a  nadčaso‑
vé. Stojí za přečtení. Oba najdeme 
v  části Bible, nazvané Starý zákon. 
Příběh o soudu krále Šalomouna ve 
3. kapitole První knihy královské, 
příběh o  Zuzaně a  nešlechetných 
soudcích ve 13. kapitole biblické 
knihy Přídavky k  Danielovi. Ne‑
máte‑li Bibli doma či na internetu, 
přijďte do Farní knihovny na Malém 
náměstí v Ostrově, můžete si ji zde 
vypůjčit nebo objednat. Je důležité 
vědět, co bezpečně znali naši před‑
kové v  polovině 16. století. Je dů‑
ležité vědět, že moudrost a  pravda 
jsou cennější než bohatství, sláva 
a požitek.

Lidmila Hanzlová

Těchto reliéfů na radnici si chodci málokdy všimnou. Foto: Lidmila Hanzlová
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VIRTUÁLNÍ REALITA VE ZNOVUOŽIVENÉM KRUŠNOHOŘÍ
Virtuální realita je počítačová tech‑

nologie, která se snaží simulovat sku‑
tečný svět. Může oživit dávnou historii 
nebo zobrazit nereálná místa. Rozší‑
řená nebo také augmentovaná realita 
pak představuje pohled na skutečný 
svět, který je doplňuje o další digitální 
informace ‑ texty, obrázky, fotky i  3D 
předměty. Znovuoživené Krušnohoří 
je projekt, který těchto technologií vy‑
užívá k  tomu, aby místním i  návštěv‑
níkům vyprávěl příběh Krušných hor 
trochu jinak, než jsou zvyklí. Tak aby 
poznali dávno zaniklá místa, pocho‑
pili historické události nebo aspoň na 
chvilku poznali atmosféru současných 
měst v  době jejich největší slávy. Na 
české i  saské straně Krušných hor, ve 
městech Ostrov, Boží Dar, Jáchymov, 
Abertamy, Loučná pod Klínovcem 
a  Annaberg‑Buchholz a  Breitenbrunn 
i  v  jejich okolí, bude možné pomocí 
této počítačové technologie zhléd‑
nout přímo v  terénu téměř čtyřicet 
vizualizací, které představí tato místa 
v jejich původní podobě. V Ostrově na 
Rastattském nádvoří příběh Štěpána 
Šlika, na Staré radnici Leopolda II. To‑
skánského, v parku vyprávění o výstav‑
bě Paláce princů a  zámecké zahrady 
v době její největší slávy, v klášterním 
areálu pak příběh o  stavebním vývoji 
Posvátného okrsku.

A jak to celé bude fungovat? Jednot‑
livé vizualizace budete moci prohlížet 
přes tablety, které budou k  zapůjče‑
ní v  infocentrech, nebo na vlastních 
chytrých telefonech či tabletech po‑
mocí speciální aplikace pro Android 
a  iOS. Aplikace bude zdarma dostup‑
ná na Google Play nebo v  App Store. 
V  infocentrech, mobilní aplikaci nebo 
na webu www.zivehory.cz získáte in‑
formaci o  turistických trasách, které 
jednotlivá místa propojí a  kde bude 
možné vizualizace zhlédnout. Kon‑
krétní místa budou v terénu označena 
cedulemi a  pomocí QR kódů, které 
z nich načtete, se spustí příslušná vizu‑
alizace. Již na začátku letních prázdnin 
budou vizualizace dostupné v Ostrově 

a postupně bude možné poznat i další 
místa v Krušných horách. V rámci pod‑
zimní Michaelské pouti je připravován 
Den Znovuoživeného Krušnohoří, kte‑
rý bude doplněn soutěžemi a kvízy.

Na vývoji a  tvorbě Znovuožive‑
ného Krušnohoří se podílí výše uve‑
dená města a  Antikomplex – hnutí 
proti xenofobii, z. s., již několik let, za 
finančního přispění fondů Evropské 
unie, a  všichni zúčastnění doufají, že 
lepší poznání historie pomůže chránit 
a rozvíjet kulturní, přírodní a historic‑
ké dědictví Krušnohoří – našeho spo‑
lečného území.

Ing. Alexandra Fürbachová,
vedoucí odboru rozvoje 
a územního plánování

LÉTO V OSTROVĚ
Všem, kdo sledují současné dění ko‑

lem pandemie korona viru je jasné, že 
cokoliv dnes slíbíme, může se druhý 
den změnit. V době, kdy vznikla tento 
článek, se situace začala vracet k  „nor‑
málu“ a  tomu jsme přizpůsobili naše 
plány na léto v Ostrově. Jsme přesvěd‑
čeni o tom, že Ostrov má svým obyva‑
telům i jeho návštěvníků co nabídnout.

KLÁŠTERNÍ AREÁL
Církevní umění západního Krušno‑
hoří s  výstavou Zničené kostely na 
Karlovarsku ‑ otevřeno od 26. 5. 2020 
(dále dle otevírací doby areálu)

Expozice v  prostorách bývalého pia‑
ristického kláštera představuje soubor 
uměleckých sakrálních plastik, obrazů, 
historických tisků a  liturgických před‑
mětů se vztahem k  oblasti západního 
Krušnohoří. Nově se můžete těšit na 
obraz Panny Marie, jenž byl pravděpo‑
dobně namalován podle Sibylly Augusty, 

princezny sasko‑lauenburské, barokní 
plastiku sv. Jana Nepomuckého atd.

ZÁMEK OSTROV
Jiří Urban ‑ šperkař, restaurátor 
a výtvarník
vernisáž výstavy – pátek 12. 6. 2020 
od 17.00 – sala terrena zámku

V  rámci této unikátní autorské vý‑
stavy budou vystaveny šperky, obrazy 
a  kopie korun z  autorské dílny Jiřího 
Urbana. Můžete zde vidět např. kopii 
Svatováclavské koruny nebo nejstarší 
evropské koruny tzv. Železné koruny 
lombardských králů. Více viz str.

Šlikové na ostrovském panství – bo‑
hatství a moc
vernisáž výstavy – pátek 3. 7. 2020 od 
17.00 – podkroví zámku (vstup přes IC)

Stávající expozice doplněná o  za‑
jímavé exponáty a  informace. Nadá‑
le zde můžete obdivovat šlikovskou 

stříbrnou kazetu – národní kulturní 
památku, holbu z tepaného stříbra, či 
svatební pohár Jáchyma Ondřeje Šlika 
nebo katovský meč.

STARÁ RADNICE
Znovuotevření Staré radnice v  Ost‑
rově zahájí výstava o módě – od 27. 
května 2020 ve 13.00

Móda z doby, kdy krejčímu říkali mistr
Výstava představí vývoj dámského 

oděvu v první polovině 20. století. Mů‑
žete si prohlédnout sbírku dochova‑
ných dámských šatů, spodního prádla 
a  doplňků z  období let 1900 ‑ 1950. 
Uvidíte originální svatební šaty z roku 
1926 a  neobvyklé oranžové svatební 
šaty. Dozvíte se mnoho zajímavostí ze 
života krejčích v době první republiky.

Otevírací doba: st – pá 13.00 – 17.00/ 
so – ne 11.00 – 17.00

Redakce OM

Zjistěte, jaké příběhy vypráví zámecká zahrada. Foto: MěÚ Ostrov

http://www.zivehory.cz
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UNIKÁTNÍ AUTORSKÁ VÝSTAVA JIŘÍHO URBANA
V  pátek 12. 6. 2020 v  17.00 bude 

zpřístupněna v  ostrovském zámku 
ve výstavních prostorách sally terre‑
ny unikátní výstava světoznámého 
šperkaře a výtvarníka Jiřího Urbana 
z  Turnova. V  uplynulých několika 
letech se stal mediálně nejfrekven‑
tovanějším českým zlatníkem. Je 
autorem nádherných moderních 
šperků ze zlata a  stříbra, pacifikálu 
pro papeže Jana Pavla II., granátové 
soupravy pro anglickou královnu 
Alžbětu II. a  několika kopií králov‑
ských a císařských korun, a i nejstar‑
ší parléřovské monstrance ze Sedlce 
u Kutné Hory.

Vedle zlatničiny se autor předsta‑
ví také malbou, která je pro něho 
srdeční záležitostí. Je považován za 
prestižního tvůrce šperků pro světo‑
vé galerie a nejznámější osobnosti.

Výstavou si město Ostrov ne‑
tradičně připomene 670. výročí 

potvrzení městských práv králov‑
skému městu českým králem a císa‑
řem Karlem IV. (1350). První potvr‑
zení městských práv královskému 
městu Ostrov/Schlackewerth bylo 
již vydáno roku 1331 Janem Lucem‑
burským.

Při této příležitosti si budou 

moci návštěvníci prohlédnout ko‑
pii svatováclavské koruny Karla IV. 
Lucemburského z  dílny Jiřího Urba‑
na, a nejen tuto královskou korunu!

Na výstavu jste všichni srdečně 
zváni.

Miluše Kobesová,
kurátorka

Pacifikál pro papeže Jana Pavla II. Jiří Urban s korunou Karla IV. Foto (2x): Archiv Jiřího Urbana 

SPOLUPRÁCE S NADACÍ ČEZ
Městský úřad v Ostrově využil 

možnosti Nadace ČEZ na fi‑
nancování opatření v boji proti 

koronaviru. Na základě podání žá‑
dosti o dotaci obdržel od nadace fi‑
nanční prostředky ve výši 50 000 Kč 

na financování spotřebního a čis‑
ticího materiálu do 3D tiskáren na 
výrobu základních nosných částí 
ochranných štítů pro ochranu osob 
při práci v prostředí s možností 
ohrožení koronavirem.

Pracovníci odboru informatiky 
na městském úřadu zabezpečili po‑
třebný počet 3D tiskáren a na nich 
se jim po dobu nouzového stavu 
podařilo vytisknout více než 2000 
ochranných štítů. K největším odbě‑
ratelům, kterým byly tyto štíty bez‑
platně distribuovány, patří Léčebné 
lázně Jáchymov, základní školy v Os‑
trově, Krajská knihovna v Karlových 
Varech, Karlovarská krajská nemoc‑
nice, lékárny v Ostrově, mateřské 
školy v Ostrově, zařízení sociální 
péče a mnoho dalších.

Velké poděkování za podporu 
těchto aktivit patří jak Nadaci ČEZ 
za poskytnutí finančních prostřed‑
ků, tak informatikům městského 
úřadu, kteří se snažili maximálně 
efektivně využívat možnosti tisku 
na 3D tiskárnách při zhotovování 
štítů.

Marek Poledníček,
místostarosta města Ostrova

Pracovníci Odboru informatiky Městského úřadu Ostrov předávají vytištěné ochranné štíty. Foto: MěÚ Ostrov
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O CO PŘIŠLI ŽÁCI ZŠ MYSLBEKOVA?
Opět uplynul další měsíc, kdy se mezi 

nejčastěji zmiňovanými slovy objevoval 
COVID‑19. Po celou dobu jsme s  na‑
pětím sledovali jeho pozvolný ústup 

a hlavně to, jak rychle se bude náš život 
opět vracet k normálu. Na počátku květ‑
na byla jasná ale jedna věc. Byla jí sku‑
tečnost, že školní život se do normálu, 

alespoň v podobě, jak ho známe, už do 
konce června zřejmě nevrátí. Myslím si, 
že většina učitelů i žáků byla touto sku‑
tečností zklamána, a uznejte sami, že je 
to věc téměř nevídaná, když se učitelé 
a žáci shodnou v převážné míře na tom, 
že by byli radši ve škole. Tato skutečnost 
možná vede i k zamyšlení, co nám virus 
dal a  co vzal. Mezi věci ztracené patří 
například zahraniční zájezd do Itálie, 
na který se těšili v dubnu žáci druhého 
stupně s  vidinou nádherných památek 
Florencie a  Říma či tajemného Vesuvu 
a Pompejí. Společně strávený čas se také 
zkrátil deváťákům, kteří už se v příštím 
školním roce v  dosavadní sestavě ne‑
setkají a  zřejmě přijdou o  tradiční zá‑
věrečné rozloučení. Ostatním žákům 
sebral kontakt s vrstevníky, s kamarády, 
na které se každý den do školy těšili. Co 
nám virus dal? Zřejmě šanci naučit se 
novým technologiím a zdokonalit si po‑
čítačovou gramotnost. Žákům dal jistě 
zvýšenou možnost sebevzdělání, proto‑
že někteří žáci druhého stupně domácí 
přípravě ještě nikdy nevěnovali tolik času 
jako nyní. (Tuto větu berte prosím s nad‑
sázkou, neboť je tak také míněna.) Rodi‑
nám dal možná možnost být více spolu 
a maličko zpomalit. Nejvíc nám však dal 
možnost poznat sebe samé. Ukázal nám, 
jak se dokážeme vyrovnat s krizovou si‑
tuací či jak jsme ochotni se spojit a po‑
máhat si. Toto vysvědčení si však musí 
napsat každý sám.

Mgr. Lenka Machalová,
ZŠ Myslbekova

Deváťáci v době exkurzí. Foto: ZŠ Myslbekova

PROJEKT MAP II ZPOMALIL
Život ve městech a obcích se zpoma‑

lil, brány škol jsou zavřené, a tak i pro‑
jekt MAP II prožívá určité zpomalení.

Aktivity se, až na výjimky, téměř po‑
zastavily, komunikace mezi zapojenými 
subjekty probíhá nejvíce elektronicky či 
telefonicky, ale neznamená to, že by se 
nedělo nic.

Během vládních omezení dobíhaly 
aktualizace dokumentů, ředitelé škol 
s  námi komunikovali v  rámci dotaz‑
níkového šetření, kdy byl zjišťován 
aktuální stav ve školách, co se týče 
formy výuky a  využívání komuni‑
kačních platforem. Podařilo se i  ko‑
munikovat s  rodiči, kteří v  současné 
době pomáhají svým dětem se škol‑
ní výukou. V  současné době probíhá 

zpracování dotazníkového šetření. 
Výsledky budou po ukončení šet‑
ření zveřejněny na našich stránkách 
www.mas‑krusnehory.cz.

Bohužel jsme museli zrušit např. se‑
minář Líný učitel se známým lektorem 
Robertem Čapkem, setkání matemati‑
ků, realizaci zážitkového divadla, nově 
nastudované taneční vystoupení ZUŠ, 
na druhou stranu se rozběhla příprava 
hudebního vystoupení v rámci aktivity 
Tvoříme pro sebe i pro druhé. Své plody 
vydalo školení pedagogů v práci s 3D tis‑
kárnou, kdy se paní učitelka Štefková ze 
ZŠ Myslbekova připojila k pracovníkům 
města a podílela se na tisku ochranných 
štítů. Aktivity, které je možné realizo‑
vat na dálku, např. Turistický průvodce 

nebo Podpora čtenářské gramotnosti, 
jsou v rámci možností aktivní.

Také probíhala aktualizace dokumen‑
tu MAP a Strategického rámce důleži‑
tého pro následnou možnost čerpání 
dotací zřizovatelem pro školy z  vyhlá‑
šených výzev v operačních programech 
IROP a PRV.

Věříme, že se zdravotní situace co 
nejdříve uklidní, život se vrátí do pů‑
vodních kolejí a náš projekt nabere na 
obrátkách.

Děkujeme vedení škol a  jejich pe‑
dagogům za vstřícnost při komunika‑
ci a  přejeme všem hlavně zdraví, sílu 
a elán do dalších dní.

Bc. Lenka Vaňová, Simona Aiznerová
manažerky IMAP

PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL
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PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

REPORTÁŽ: ŽIVOT ZA STĚNAMI
Již několik týdnů je v ČR vyhlášen 

nouzový stav. Zkráceně to znamená, 
že ven by se mělo chodit co nejmé‑
ně a vždy s rouškou. Pamatuji si, jak 
jsme já a  moji vrstevníci reagovali 
na tuto zprávu. Všichni jsme byli 
nadšení a hloupí, neboť nám nedo‑
šlo, že když se zavírají školy, další na 
řadě jsou restaurace a všechna po‑
dobná místa, která jsme měli v plá‑
nu navštívit. Dále nám unikal fakt, 
že škola není zrušená, jen se přemě‑
ní na internetovou výuku. Z našeho 
omylu nás vyvedli rodiče docela 
rychle. Má matka už první den, co 
jsem se vzbudil, řekla: „Jdu do práce, 
zatím tu ukliď.” Každý si tak dovede 
představit, jak rychle se moje iluze 
prázdnin rozplynula. Nechtěl jsem 
si připustit i  ostatní následky oné 
karantény. Mé sestry zůstaly doma 
též, zprvu jsem to neviděl jako pro‑
blém, přece jenom trávíme spolu 
rodinné dovolené, avšak zvrat se 
stal ve chvíli, kdy jsme byli již třetí 
den spolu. Pokud čtenáři žijí nebo 
žili s mladším sourozencem, dokáží 
si představit ta muka a  teď vezmě‑
te v  potaz, že já mám dva mladší 
sourozence. Peklo nastalo ve chvíli, 
kdy přišly první úkoly, ne z důvodu 
množství. Hlavní problém byl můj 
internet a paměť. Úkoly, které jsem 
vypracoval a  poslal, záhadně mize‑
ly, nebo lépe řečeno odeslaly se, ale 
učitelům nedorazily. Někteří učite‑
lé mě dokonce neviděli v  učebně 
i přesto, že jsem tam byl. Doteď mi 
není zcela jasné, zda jsem tam byl 
a  učitelé měli poruchu, nebo zda 
jsem tam nebyl a  porucha byla na 
mé straně. Aby toho nebylo málo, 
zapomněl jsem své heslo na aplika‑
ci využívanou na výuku němčiny. 
Pohár mé trpělivosti vůči našemu 
internetu přetekl spolu s  hovorem 
od pana učitele „V“ a  e‑mailem od 
pana učitele „P“, tehdy jsem zjistil, 
že žádný z  poslaných úkolů nedo‑
šel. Ještě horší bylo, že tyto úkoly 
nebyly uloženy a  s  odesláním se 
smazal veškerý jejich obsah v mém 
počítači. Musel jsem tedy skous‑
nout všechny své nadávky a  kletby 
vůči mému internetu, a  to hlavně 
z důvodu přítomnosti mých rodičů. 
Doteď mě tíží otázka, věřili by mi 
mí rodiče, kdyby neviděli odeslání 
a nebyli přítomni u mého počítače 
zrovna ve chvíli hovoru, aby viděli 

na vlastní oči, že přihlášen jsem? Na 
tuto otázku mám odpověď, neb má 
matka je učitelka ve školce, díky 
této zkušenosti má jednu větu: Uči‑
tel má vždy pravdu, a  tak se s  ním 
nehádej. Jsem si jistý, že je to ne‑
smysl a učitelé se pletou stejně jako 
my. Díky mému vychování a  mož‑
ná snad i  díky mému rozumu je 
mi jasné, že šance na mou pravdu 
je rozhodně menší. Nejspíše jsem 
k tomuto závěru došel ve chvíli, kdy 
má matka studovala a já viděl, kolik 
toho musí umět.

Učení je stále přítomné, trávíme 
jím polovinu dne, však u mých vrs‑
tevníků to není tak hrozné, jak tvr‑
dí většina rodin. Jediný důvod, proč 
tyto rodiny mají hodně úkolů, je, že 
jejich děti prokrastinují a  koukají 
na filmy. Sám mám kolikrát nut‑
kání začít se flákat, naštěstí jsem 
onehdy četl knihu se zaměřením na 
prokrastinaci a  jak se jí vyhnout. Je 
pravda, že jsem již párkrát podlehl 
nutkání jít si hrát, ovšem s tím roz‑
dílem, že já jsem šel hrát ping‑pong 
se svým otcem a hned po skončení 
jsem se vrátil k  učení. Díky tomu 
nemám problémy s  odevzdáváním 
úkolů a zároveň mám spoustu času 
pro sebe. Uvědomuji si svůj věk, sa‑
mostatnost a  minimální výpomoc 
ze strany rodičů při studiu. Mé ses‑
try bohužel ve svém věku nemají 
zkušenosti se samostudiem, což má 
za následek zatěžování rodičů, ob‑
časně i mě.

Matka zavedla domácí řád. Podle 
tohoto pomyslného řádu se vstává 
v  osm. I  přes dobu trvání jsem si 
stále nezvykl a  probouzení je nej‑
horší část dne. Snídaně je rodinná, 
stejně jako každé jídlo dne. Za hez‑
kého počasí jíme na zahradě. Učení 
je od devíti do neurčita. Vždy zále‑
ží na počtu úkolů. Klid máme snad 
jen o víkendech, kdy je úkolů méně 
a  mamka tolik netrvá na vstávání. 
Dále chce, abych strávil nějaký ten 
čas venku. Bohužel se nesmím schá‑
zet s  přáteli, a  tak pracuji s  otcem 
na úpravách našeho pozemku. Další 
pravidlo je jakési cvičení, tomu se 
vždy s  kapkou štěstí vyhnu, hlavně 
díky projektům nebo obtížnějším 
úkolům do školy. Pravidelné pro‑
cházky se psem jsou snad jediný 
způsob, jak se můžu projít mimo 
naši zahradu. To především díky mé 

lenosti, když jdu se psem, říkám si, 
že pes prostě potřebuje procházku. 
S  mazlíčkem i  cesty rychleji utíka‑
jí. Večerka od pondělí do pátku se 
nijak neliší od normálních podmí‑
nek. Z  tohoto důvodu již v  deset 
jdu spát. Oproti tomu jsou víkendy 
volnější a jdu spát později.

Tato karanténa má více nevýhod 
než výhod a  i  těch pár pozitivních 
věcí se brzy stává spíše noční mů‑
rou. Například pozdější vstávání. 
Jakmile si člověk zvykne na vstá‑
vání v  osm, už mu to nestačí a  je 
úplně stejně znavený jako za nor‑
málních podmínek. Další příklad je 
hraní počítačových her. Kdyby mi 
před půl rokem někdo říkal o  tom, 
jak mě nebude bavit hraní, vysmál 
bych se mu. Dnes však pociťuji 
přesně toto, videohry již nejsou zá‑
bavné, a  to hlavně z  důvodu jejich 
nasycenosti. Všichni si dovedete 
představit, co je to za poprask, když 
teenagera přestane bavit hrát. Dále 
se dá vypíchnout koukání na seri‑
ály. Všechno, co jsem chtěl vidět, 
jsem dokoukal a  není co sledovat. 
Jedinou výhodou tak zůstává mož‑
nost trávit čas s rodinou. Například 
hraní karet nebo soutěžení v  ping‑
‑pongu s otcem. Nejlepším však na‑
dále zůstává opékání buřtů na naší 
zahradě. U nevýhod nevím, kde za‑
čít, všichni čtenáři si teď jistě v hla‑
vě říkají: „Mě jich napadá hned ně‑
kolik najednou.” Mým problémem 
je hlavně přeplnění myšlenek, z  to‑
hoto důvodu mi chvíli trvalo, než 
jsem si srovnal, které omezení je to 
nejhorší. Nakonec se mé vnitřní do‑
hadování ukončilo s tou nejdivnější 
myšlenkou. Nejvíce mi chybí ško‑
la a  vše s  ní spojené. Poté co tato 
myšlenka přistála v  mé hlavě, jsem 
si logicky řekl: „Jsi blázen, ze všeho 
nejvíce ti chybí škola?” Totéž si jistě 
říkají i čtenáři. Já bych se tedy pustil 
do vysvětlování této “hříšné” věty. 
Škola je místo, kam se pravidelně 
chodíme učit, to množné číslo je 
vlastně vysvětlení. Kdo se chodí 
učit do školy? My všichni, co to zna‑
mená? Všichni tam máme své vrs‑
tevníky s podobnými názory. A tak 
paradoxně nejvíce mi škola chybí 
z důvodu stěžování si na školu.

Žák 9. ročníku,
ZŠ Májová
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RODINNÉ CENTRUM SLUNÍČKO NEZAHÁLÍ
Ani přes složitou situaci nepropa‑

dáme ve Sluníčku chmurným myšlen‑
kám a  v  rámci možností realizujeme 
aktivity pro děti a rodiče. Kdo sleduje 
naše sociální sítě, mohl si užít oblíbené 
čtení s Jirkou online a pobavit se u po‑
hádek. Dne 5. 5. 2020 jsme pro děti 
a  rodiče připravili Čarodějnou stezku 
ve sportparku u nemocnice. Malí čaro‑
dějové a  malé čarodějky během trasy 
plnili různé úkoly a  po odevzdání re‑
ceptu na čarodějný lektvar je neminu‑
la sladká odměna. Kdo nezvládl zadání 
sám, mohli pomoci rodiče. Na stezce 
byly časové rozestupy, aby se nesešlo 
více účastníků ve stejnou chvíli. Veš‑
keré pomůcky byly dezinfikovány a ča‑
rodějnice měly samozřejmě roušky. 

Děkujeme všem návštěvníkům za bá‑
ječnou atmosféru.

Těšíme se, až 1. 6. 2020 otevřeme 
naše prostory a provoz se začne vracet 
do starých kolejí. Těšit se můžete na 
spoustu akcí. Například swap dětských 
věcí, který se měl konat v březnu, bu‑
deme pořádat 13. 6. 2020.

A kdo přemýšlí, kam dát děti v  létě 
na příměstský tábor, naše centrum je 
dobrá volba. Tábory budou přizpů‑
sobené obsahem a  výlety podle věku 
dětí.

Pro podrobnější informace sleduj‑
te naše sociální sítě facebook a  insta‑
gram: Rodinné centrum Sluníčko.

Blanka Krejzová,
Rodinné centrum Sluníčko

I přes povinná bezpečnostní opatření spojená s koronavirem si Čarodějnou stezku všichni užívali. 
Foto: RC Sluníčko

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Kalendář veřejných turistických akcí 
v červnu 2020
6. 6. 2020 Východní Krušnohoří: 
Z Krupky do Dubí
12. 6. 2020 Víkend na Písecku – Písecké 
hory, Orlík a Zvíkov
20. 6. 2020 Karlovy Vary: KV50‑Karlo‑
varský letní slunovrat. Turistický výšlap 
pro nejširší veřejnost – 10 až 25 km
27. 6. 2020 České středohoří: Švestková 
dráha – Košťálov a Skalka

RNDr. František Wohlmuth,
předseda KČT Slovan Karlovy Vary

SPORTOVIŠTĚ V ČERVNU
ATLETICKÝ STADION
Masarykova 1289, Ostrov
www.icostrov.cz/atleticky‑stadion
Provozní doba:
Po–Pá 8.00 – 20.00
So, Ne a st. svátky 12.00 – 20.00
Vstup: běžecká dráha 20 Kč/hod.
Kompletní ceník na webu IC

POSILOVNA MDDM OSTROV
Školní 231, Ostrov
www.mddmostrov.cz
Provozní doba:
Po 8.00 – 20.00
Út 8.00 – 15.00 a 17.00 – 20.00
St–Pá 8.00 – 20.00
Vstup: 60 Kč/hod.
Kompletní ceník viz web MDDM

SPORTOVIŠTĚ MDDM OSTROV
Školní 231, Ostrov
www.mddmostrov.cz/hriste‑herny
Provozní doba:
Po–Pá 8.00 – 20.00
So–Ne 10.00 – 20.00
Ceník viz web MDDM

SPORTPARK U NEMOCNICE
U Nemocnice 1161, Ostrov
www.sportparkostrov.cz
Provozní doba:
V závislosti na počasí denně
8.00 – 18.30
Vstup: volný

TENISOVÉ KURTY TJ OSTROV
V zámeckém parku
www.tjostrov.cz/tenis
Provozní doba:
denně 15.00 – 19.00
Rezervace kurtů:
na tel. 702 900 646
Vstup: dvouhra 100 Kč/hod.,
čtyřhra 150 Kč/ 1,5 hod.

+420 608 446 969
info@bauwin.cz
www.bauwin.cz

okna | dveře | vrata | žaluzie
rolety | sítě proti hmyzu

servis oken a dveří

INZERCEINZERCE
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tel. 724 509 287

www.dk-ostrov.cz

SVATBA?
OSLAVA?
SHÁNÍTE
PROSTORY?

T-klub  

v  Domě  kultury  Ostrov

je  k  takové  akci  

ideální.. .  

OMEZENÁ PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY
Jak již víte, od 27. 4. 2020 je Městská 

knihovna Ostrov přístupná veřejnos‑
ti v  omezeném režimu. V  červnu již 
budou moci čtenáři navštívit i  čítár‑
nu‑studovnu a  dvakrát týdně bude 
otevřeno i  hudební oddělení. Čtenáři 
navíc nebudou muset využívat provi‑
zorní vstup do budovy knihovny, ale 
bude jim umožněn vstup hlavními 
vchody. Samozřejmě při vstupu do 
knihovny budou muset mít i  nadále 
zakryté dýchací cesty, doporučujeme 
také používat dezinfekce na ruce, které 
jsou v knihovně k dispozici, a k výpůjč‑
nímu pultu přistupovat jednotlivě.

Provozní doba:
Oddělení pro dospělé, 
Čítárna ‑ studovna:
Po, st, čt 9.00 – 12.00
 13.00 – 17.00
Út 9.00 ‑ 12.00
Pá, so ZAVŘENO
Oddělení pro mládež, 
Hudební oddělení:
Po, čt 9.00 ‑ 12.00 
 13.00 ‑ 17.00
Út, st, pá, so ZAVŘENO

Pátky jsou v knihovně vyhlášeny jako sa‑
nitární dny, tudíž se budeme snažit vydez‑
infikovat každý kout, abychom co nejvíce 
eliminovali rizika případné nákazy. Čtenáři 
si však mohou i nadále v průběhu páteční‑
ho dopoledne (od 9.00 do 12.00) objedná‑
vat knihy telefonicky, rádi jim je připravíme.

Provoz knihovny je stále závislý na plat‑
ných nařízeních vlády. Zvažujeme také 
rozšířený provoz oddělení pro mládež, 
ale v době uzávěrky Ostrovského měsíč‑
níku ještě nepadlo definitivní rozhodnutí. 
Proto prosím, sledujte webové stránky 
knihovny (mkostrov.cz), kde jsou vždy ak‑
tuální informace.

Upozorňujeme čtenáře, že výpůjční 
lhůta dokumentů již nebude automaticky 
prodlužována. Nyní je opět na každém čte‑
náři, aby si výpůjční lhůtu hlídal sám a vy‑
hnul se tak upomínkám za pozdní vrácení.

V  případě jakýchkoli dotazů se 
na nás můžete obrátit na e‑mail 
info@mkostrov.cz nebo telefonicky 353 
434 300, 773 546 490, případně na face‑
bookovém profilu @KnihovnaOstrov.

Jana Múčková,
Městská knihovna Ostrov

Soutěž Vyhraj auto s Kaufl and Card, které se mohou průběžně účastnit všichni 
majitelé věrnostní karty obchodního řetězce Kaufl and, má prvního vítěze. Stal se 
jím Lukáš Duda z Karlových Varů. Svou výhru, automobil Škoda Karoq, obdržel 
během slavnostního setkání se zástupci Kaufl andu v centrále společnosti v Praze 
na Vypichu v úterý 12. května 2020. 
Věrnostní karta, kterou Kaufl and představil v únoru letošního roku, poskytuje 
všem držitelům kromě šance na výhru automobilu také celou řadu výhod jako 
každodenní speciální nabídky a slevy na míru nebo pravidelné soutěže o další 
hodnotné ceny. Kartu Kaufl and Card mohou zákazníci získat dvěma způsoby: ve 
fyzické formě vyzvednutím v oddělení informací v kterékoli z prodejen, nebo 
v elektronické podobě stažením aplikace v Apple Store nebo na Google Play. 
Více informací na www.kaufl andcard.cz.

Výherce soutěže Vyhraj auto s Kaufl and Card 
je z Karlových Varů!
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co? 

5.6.
 pátek
17.30 hod.

 

106 min. vstupné: 110 Kč | 

PROBLÉMISSKY
režie: Philippa Lowthorpe | Velká Británie | drama, historický

6.6.
 sobota
20.00 hod.

 

 

AFRIKOU NA PIONÝRU

LEDOVÁ SEZÓNA: ZTRACENÝ POKLAD

režie: Marek Slobodník | Slovensko | dokumentární, road movie
| 109 min. vstupné: Kč 

režie: Tim Maltby, Richard Finn | USA, Indie, Jižní Korea, Čína 
animovaný, rodinný | 90 min. | vstupné: 120 Kč

12.6.
 pátek
17.30 hod.

12.6.
 pátek
20.00 hod.

13.6.
sobota
17.30 hod.  

LEDOVÁ SEZÓNA: ZTRACENÝ POKLAD
režie: Tim Maltby, Richard Finn | USA, Indie, Jižní Korea, Čína 
animovaný, rodinný | 90 min. | vstupné: 120 Kč

 

EMMA
režie: Autumn de Wilde | Velká Británie | komedie, drama

| 124 min. vstupné: 120 Kč

19.6.
 pátek
17.30 hod.

19.6.

20.6.

20.6.

 pátek

 sobota

 sobota

20.00 hod.

20.00 hod.

17.30 hod.

 

NEJVYŠŠÍ POCTA

NEJVYŠŠÍ POCTA

EMMA

režie: Todd Robinson | USA | drama, válečný
116 min. | (*15) vstupné: 100 Kč

režie: Todd Robinson | USA | drama, válečný
116 min. | (*15) vstupné: 100 Kč

režie: Autumn de Wilde | Velká Británie | komedie, drama
| 124 min. vstupné: 120 Kč

 

 

 

LASSIE SE VRACÍ

LASSIE SE VRACÍ

LOV

LOV

režie: Hanno Olderdissen | Německo | dobrodružný, drama, rodinný
100 min. | vstupné: 120 Kč 

režie: Hanno Olderdissen | Německo | dobrodružný, drama, rodinný
100 min. | vstupné: 120 Kč 

režie: Craig Zobel | USA | akční, thriller, horor
90 min. | vstupné: 120 Kč 

režie: Craig Zobel | USA | akční, thriller, horor
90 min. | vstupné: 120 Kč 

5.6.
pátek
20.00 hod.

 

 

109 min. vstupné: Kč | 

AFRIKOU NA PIONÝRU

BOURÁK 

režie: Marek Slobodník | Slovensko | dokumentární, road movie

režie: Ondřej Trojan | Česko | komedie
| 110 min. vstupné: 130 Kč 

 

PROBLÉMISSKY
režie: Philippa Lowthorpe | Velká Británie | drama, historický

| 106 min. vstupné: 110 Kč 

 

26.6.

27.6.

26.6.

27.6.

pátek

sobota

pátek

sobota

17.30 hod.

17.30 hod.

20.00 hod.

20.00 hod.

13.6.
sobota
20.00 hod.

 
BOURÁK 
režie: Ondřej Trojan | Česko | komedie

| 110 min. vstupné: 130 Kč 

 

 

 

 

www.dk-ostrov.cz
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titulky

titulky

titulky

titulky

titulky

titulky

titulky

titulky

kino
kdy? červen 2020

6.6.
 sobota
17.30 hod.

LETNÍ KINO OSTROV
ČERVENEC A SRPEN 2020 / Letní scéna u MDDM Ostrov

Nabídka filmů na www.dk-ostrov.cz / @letnikinoOstrov
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INZERCE

ZÁBAVNÁ TALK SHOW 

DOKUD NÁS MILENKY
NEROZDĚLÍ

REGIONBEAT 2020

1 9  |  0 9  |  2 0 2 0

ZMĚNA PROGRAMU
NÁHRADNÍ TERMÍNY ZRUŠENÝCH AKCÍ

IVO ŠMOLDASE

10. ROČNÍK FESTIVALU

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

2 3  |  0 9  |  2 0 2 0

2 3  |  1 1  |  2 0 2 0

AKUSTICKÉ TURNÉ 2020

JANEK LEDECKÝ

z r u š e n o

www.dk-ostrov.cz | tel. 724 509 287
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PODĚKOVÁNÍ

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

DĚTSKÁ BURZA JE TADY
Opět očekávaná jarní ‑ letní burzička s Žabičkou je tu. Sháníte ob‑

lečení, obuv, hračky, sportovní potřeby a mnoho dalších věcí pro své 
děti? Tak přijďte v sobotu 20. 6. 2020 nakoupit k nám do Dětského 
centra Žabička. Nebo naopak potřebujete udělat místo u dětí ve skříni 
a obměnit jejich pokojíček? Rádi vám pomůžeme věci  prodat.

Barbora Zavadilová,
Dětské centrum Žabička
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FOTOHÁDANKA NA MĚSÍC ČERVEN
Stavba, kterou dnes hledáme, pro‑

dělala v průběhu staletí mnoho změn. 
Dnešní podoba vychází z  přestavby 
po požáru, který postihl město v roce 
1567. Novogotické reliéfy nad okny jis‑
tě napovědí, o které stavbě je dnes řeč.

Řešení hádanky z  květnového čís‑
la OM. „Vejškovky“. Výstavba „nové“ 
administrativní výškové budovy za‑
počala pravděpodobně v  roce 1958. 
Dokončovací terénní a parkové úpravy 
probíhaly ještě v roce 1962. Objekt od 

počátku sloužil jako administrativní 
budova závodu Škoda Ostrov (tehdy 
závod V. I. Lenina). Nižší trakt budo‑
vy byl ještě donedávna využíván jako 
městský úřad.

Ing. Josef Macke

Červnová hádanka. Foto (2x) Josef MackeŘešení fotohádanky z květnového čísla

52. DĚTSKÝ FILMOVÝ A TELEVIZNÍ FESTIVAL OTY HOFMANA 
V OSTROVĚ NA TÉMA „CESTUJEME LETEM SVĚTEM“
VE DNECH 10. AŽ 16. 10. 2020

Když jsme v  loňském roce při‑
pravovali téma letošního festivalu, 
netušili jsme, že nám to nastalá si‑
tuace zkomplikuje. Nicméně téma 

„Cestujeme letem světem“ jsme od 
začátku pojali jako široké téma, kte‑
ré nám dovolí cestovat do různých 
odvětví a oborů – cestování do svě‑
ta pohádek, cestování do virtuální 
reality, cestování do světa hudby.

K tématu je také zpracován image 
návrh, který bude součástí veške‑
rých propagačních materiálů fes‑
tivalu. V  současné době se dokon‑
čuje program festivalu, který ve své 
skladbě pamatuje nejen na děti, ale 
také na dospěláky a  na celé rodiny. 
Čekáme jen na vyjádření vlády a na 
to, jaké akce budeme moci uskuteč‑
nit.

V  soutěžní části festivalu bude 
o  cenu Ostrovský dudek soutěžit 
celkem 7 filmů. V  letošním roce se 
to sešlo tak, že 6 filmů z  toho jsou 
pohádky a  pouze jeden film je pro 

děti a mládež.
U  dvou filmů se z  léta posunuly 

premiéry až na září, takže budeme 
mít možnost vidět úplně „nové“ po‑
hádky. Česká televize Praha zařazuje 
do své programové nabídky i  po‑
hádky pro sluchově postižené děti. 
Těchto pohádek je celkem 5. Proto 
jsme se rozhodli zařadit do soutěže 
i  tyto pohádky a  umožnit tak dě‑
tem s  tímto postižením virtuálně 
hlasovat a vybrat nejhezčí pohádku 
a  udělit jí cenu. Oslovili jsme cel‑
kem 14 základních škol pro děti se 
sluchovým postižením a budeme se 
těšit na jejich hlasování.

V  následujících měsících vás bu‑
deme postupně seznamovat s  pro‑
gramem festivalu a  s  tím, co vše se 
pro vás připravuje.

Štáb festivalu

POHLED DO HISTORIE
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PODĚKOVÁNÍ JULII 
Z MĚSTSKÉ POLICIE OSTROV

Chtěli bychom moc a moc poděkovat za pomoc s nákupy a starostlivost všem 
strážníkům Městské policie Ostrov, kteří nám pomáhali v  uplynulých těžkých 
časech. Nejvíce si ale vážíme pomoci Julie Pöhlmannové, která se nám věnovala 
vždy velice ochotně a vždy s úsměvem, i když to s námi určitě neměla lehké. Julie, 
máme tě moc rádi ‑ děkujeme.

Dušan a Věra

DOBROVOLNÍ HASIČI A JEJICH VÝROČÍ
Minulý měsíc jsme si na stránkách 

Ostrovského měsíčníku připomněli 
květnové události roku 1945. Posuň‑
me nyní pomyslné hodinky stroje času 
o  měsíc dopředu a  podívejme se na 
další výročí.

Před 75 lety se 12. 6. 1945 konala 
v Ostrově v hostinci U Vlčků ustavují‑
cí schůze sboru dobrovolných hasičů, 
začala se tak psát poválečná kapitola 
historie požární ochrany v  Ostrově. 
Prvním starostou a současně velitelem 
byl zvolen Emanuel Telenský. Strojní‑
kem se stal Jan Šlechta. Kulturním re‑
ferentem byl zvolen Josef Chocholouš. 
Sborovou pokladnu dostal na starost 
Karel Burián, hospodářem byl pak Ka‑
rel Bautgalter. Mezi dalšími zakládají‑
cími členy byli Václav Charous, Karel 
Grochol, František Hlavatý, František 
Košťál, Josef Slavík, Josef Šimon, Josef 
Úlovec, Karel Vydra a Stanislav Zasa‑
dil. Začátky nebyly jistě jednoduché. 
O  požárech v  roce 1945 informace 
nemáme, přesto se členové sboru 
nezastavili, všemožně se podíleli na 
obnově válkou zbídačeného Ostrova. 
Jako první stejnokroj využili hasiči plá‑
těný oděv německých pracovních čet. 
Ve sboru fungovalo až do odsunu také 
družstvo německých antifašistů.

Seznam uskutečněných zásahů 
v roce 1945 se mi zatím nepodařilo do‑
hledat. O náročné činnosti sboru dob‑
rovolných hasičů si ale můžeme udělat 
představu ze zásahů v  následujících 
letech. Zdali se hasiči činili i  při roz‑
vodnění říčky Bystřice 8. 2. 1946, zatím 
nevíme. Jen o pár měsíců později již ale 
určitě sbor naplno bojoval s červeným 
kohoutem, když 17. 4. 1946 vypukl po‑
žár v  továrně Teerag (dnešní Papos). 

Plameny zničily čtvrtinu továrny a 200 
vagonů papíru. Oheň byl uhašen až po 
třech dnech intenzivního hašení. První 
domněnky vinily z požáru Němce, kteří 
v továrně z větší části pracovali, nako‑
nec se však ukázalo, že požár vznikl od 
posunující lokomotivy. Škoda činila asi 
2 500 000 Kčs. Když v nedalekém Hájku 
shořely v noci na 3. 7. 1946 dvě stodoly 
patřící k hospodářství č. p. 32 národní‑
ho správce Bohumila Duška a hospo‑
dářství č. p. 65 národního správce Kar‑
la Šatka, vyšetřování případu převzala 
oblastní kriminální úřadovna v Karlo‑
vých Varech. Ze založení požáru byli 
totiž podezřelí místní Němci. Shořela 
nová sklizeň sena a  různé hospodář‑
ské stroje. Škoda činila asi 250 000 Kčs. 
Nejničivější požár toho roku vypukl ani 
ne měsíc nato, 1. 8. 1946 hořelo v os‑
trovském pivovaře. Požárem byla zni‑
čena střecha, část strojů a shořelo také 
8 vagonů sladu. Škoda činila asi 4 000 
000 Kčs. Šetřením bylo zjištěno, že po‑
žár pravděpodobně vznikl od vadného 
transformátoru. Záchranných prací se 
účastnilo 19 hasičských sborů.

Následující rok byl ve znamení vel‑
kého sucha, které jistě sehrálo svoji 
roli v  řadě požárů. Stačila malá ne‑
pozornost či jen jiskra od lokomotivy 
a  požár byl na světě. 11. 5. 1947 tak 
hořelo v  lese podél železniční tratě 
nedaleko Mořičova. Jen o pár dní poz‑
ději, 14. 5. 1947, se plameny pustily 
do lesa v katastru obce Borek. Hořelo 
opět podél železniční tratě. V  tento 
den se také vzňala stará tráva na že‑
lezničním náspu na kraji Ostrova, zde 
však nemuseli hasiči zasahovat, o uha‑
šení se postarali sami místní obyva‑
telé. Plameny se do lesního porostu, 

tentokráte v  katastru obce Stráň, za‑
kously také 31. 5. 1947. Další požár 
opět souvisí se železnicí. 1. 8.  1947 
shořel vagon se starým papírem. Jis‑
kra z  lokomotivy zalétla do vagonu 
během jízdy z  Vojkovic do Ostrova. 
Jedna malá jiskřička způsobila škodu 
odhadovanou na 50 000 až 60 000 Kčs. 
Nyní ale zpět do Stráně, kde nedaleko 
obce 15. 8. 1947 hořelo 30 arů lesa.

Dalších příkladů již jistě není tře‑
ba. Jak je zřejmé, dobrovolní hasiči již 
od počátku tvrdě bojovali s živly, aby 
ochránili náš majetek a  naše životy. 
Dnes kromě boje s červeným kohou‑
tem vyjíždějí hasiči k  dopravním ne‑
hodám, pomáhají při záplavách. Při‑
jedou ale, i když si zabouchnete dveře 
nebo vám kočka uvízne na stromě. 
Nově pomáhají bojovat i se zákeřným 
virem. Za to vše si zaslouží minulí 
i současní hasiči náš velký dík.

Ing. Josef Macke

Velitel Emanuel Telenský. Foto: Sbírka Laci Levka
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SPORT

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



Objevte kvalitní produkty s přidanou hodnotou
V rámci podpory zdravého životního stylu a trvale udržitelného rozvoje vzniká spousta aktivit 
a projektů.  Příkladem jde i společnost Kaufl and, která sází na produkty s přidanou hodnotou 
a vysokou kvalitu svých privátních značek.

NAŠE KVALITNÍ MASO

Kaufl and přijímá odpovědnost za prostředí, 
ve kterém působí a které společně 
vytváříme. Nabízí takové zboží a produkty, 
jejichž výroba je šetrná vůči životnímu 
prostředí a přírodním zdrojům.

Produkty s přidanou hodnotou
Kaufl and v minulém roce výrazně rozšířil 
sortiment bio produktů. Značná část jeho 
čokoládových výrobků je označena logem 
Fairtrade. Nabízí také čerstvé ryby, které 
pochází výhradně z udržitelného rybolovu. 
Velká část bytového textilu a oblečení 
privátních značek Kaufl andu je vyrobena 
z biobavlny s certifi kací GOTS.

Odpovědný sortiment

Věděli jste, že Kaufl and jako jediný obchodní 
řetězec v České republice nabízí po celý rok 

salátovou okurku bez plastového obalu? 
Ušetří tím 50 tun plastu ročně. Významně 
omezuje i barviva, látky ovlivňující chuť 
a konzervanty. Mletá masa a uzeniny vyrábí 
bez glutamátu a v mělněném mase používá 
jako konzervant himalájskou sůl. U ovoce a 
zeleniny akceptuje pouze jednu třetinu  
povoleného obsahu reziduí pesticidů 
určených evropskými normami. I dobré 
životní podmínky zvířat jsou pro Kaufl and 
velice důležité. Zcela se zřekl prodeje 
kožešinových produktů a nenabízí ani 
kachní či husí maso z chovů, kde jsou zvířata 
násilně vykrmována či zaživa škubána. Do 
roku 2025 zároveň ze svého sortimentu 
zcela vyřadí vejce z klecového chovu. Již 
dnes si však zákazníci mohou vybrat vejce 
z podestýlkového chovu, biofarem či 
volného výběhu.

Kouzlo privátních značek
Privátní značky tvoří důležitou součást 
sortimentu Kaufl andu, který se zároveň 
významně podílí na jejich vývoji. Má tak 
plnou kontrolu nad kvalitou a složením 
jednotlivých produktů, a může tak u svých 
výrobků aktivně snižovat množství soli, 
tuku, cukru či jiných sladidel. Při jejich 
výrobě dodržuje přísné normy, které 
například zakazují užití vajec z klecového 
chovu. Produkty privátních značek díky své 
vysoké kvalitě každoročně bodují v řadě 
spotřebitelských soutěží. Ocenění Volba 
spotřebitelů či Česká chuťovka pravidelně 
získávají masa a masné produkty vyrobené 
ve vlastním masozávodě v Modleticích 
u Prahy. Certifi kát Česká chuťovka obdržely 
krátce po svém uvedení na trh loni na 
podzim také výrobky nejnovější privátní 
značky K-Jarmark pocházející výhradně od 
českých výrobců.

INZERCE



POZEMKY

Krásné pozemky v srdci přírody  
s komfortem města.

– 27 pozemků
– od 750m2

– cena od 999.000 Kč

LOKALITA

Lokalita „U lesní školky“  
se nachází v severovýchodní části 
města Nová Role na levém břehu 
řeky Rolavy v prostoru mezi  
korytem řeky Rolavy a lesní  
školkou nad Novou Rolí.

tel.: +420 602 310 355

www.ulesniskolky.cz

Nová Role – bydlení 
přírodě na dosah

INZERCE



VÝHERNÍ KŘÍŽOVKA

TAJENKA KŘÍŽOVKY 
O CENY
Vážení čtenáři,

správné znění tajenky křížovky z mi‑
nulého čísla je SOCHA SV. JANA NE‑
POMUCKÉHO. Z  úspěšných luštitelů 
byl vylosován pan Richard Born, který 
obdrží dvě volné vstupenky na vybra‑
né představení Domu kultury Ostrov.

Tajenku křížovky z  tohoto čísla 
zašlete nejpozději do 8. června na: 
mesicnik@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.

Součástí posvátného okrsku je také 
svatostánek postavený v letech 1692 – 
1693. Barokní stavba byla vybudována 
jako upomínka na požár, který 28. pro‑
since 1691 zachvátil zámek, avšak sa‑
motnému městu se požár vyhnul. Poz‑
ději sloužil objekt i  jako sýpka, sklad 
či památník padlých. Dnes je barokní 
stavba užívána jako Památník obětem 
násilí.

red

Půjčíme Vám
od 5 do 100.000,- Kč

Volejte obchodního zástupce

Mobil: 727 895 461
rpsn od 123,69 %

INZERCE
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Jiří Urban 
  šperkař a výtvarník

12. 6.—29. 11. 2020 / Ostrovský zámek - sala terrena

Výstava se koná v rámci oslav 
670. výročí potvrzení městských 
práv královskému městu Ostrov 
českým králem a císařem 
Karlem IV.

www.icostrov.cz/urban
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