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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. srpna 2020.

TERMÍN UZÁVĚRKY
Uzávěrka pro příspěvky a inzerci
do zářijového čísla je 14. srpna.
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

ŠÉFREDAKTOR
Roman Kořinek

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 Skůrová, 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
Nová služebna městské policie.

KONCEPCE SENIORSKÉ POLITIKY USPĚLA 
V SOUTĚŽI MINISTERSTVA
Město Ostrov chce pro seniory vytvo‑
řit co nejpříznivější životní podmínky 
a přispět tak k umožnění prožití důstoj‑
ného stáří. Koncem roku 2019 se proto 
rozhodlo pro vytvoření strategického 
dokumentu Koncepce seniorské politi‑
ky pro období 2020–2023.

„V únoru podalo město Ostrov přihláš‑
ku do soutěže Obec přátelská seniorům, 
která je vyhlašována Ministerstvem práce 
a  sociálních věcí ČR, a  po vyhodnoce‑
ní se v  rámci celé republiky umístilo na 
krásném druhém místě v  kategorii obcí 
s počtem 10 001 – 50 000 obyvatel,“ říká 
s  radostí Jitka Samáková, místostarostka 
Ostrova.

Současně s  oceněním získalo město 
i  dotaci na podporu proseniorských 
aktivit ve výši 500 000 Kč. Z této částky 
budou do konce roku 2020 spolufinan‑
covány nejen aktivity, které již město pro 
seniory zajišťuje, ale i ty nově vzniklé.

„Mezi ně patří Den seniorů, zážitková 
divadla pro seniory v rámci prevence so‑
ciálněpatologických jevů a kurzy tréninků 
paměti pro seniory kvalifikovaným školi‑
telem. I nadále budeme samozřejmě zajiš‑
ťovat služby, jako je Senior Expres, volno‑
časové aktivity seniorů v  rámci Městské 
knihovny Ostrov, MDDM Ostrov, ZUŠ 
Ostrov a  Zájmového spolku důchodců 

v Ostrově,“ dolpňuje Kateřina Šplíchalová, 
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravot‑
nictví Městského úřadu Ostrov.

Ocenění Koncepce seniorské politi‑
ky je podle místostarostky města Jitky 
Samákové úspěchem nejen města, ale 
i všech osob a subjektů do této problema‑
tiky zainteresovaných.

„Vedení města chce touto cestou po‑
děkovat všem poskytovatelům sociálních 
služeb pro seniory a  především samot‑
ným seniorům, protože i  ti se na vzniku 
koncepce podíleli nemalou měrou,“ do‑
dala Jitka Samáková. (kor)

Diplom za druhé místo převzal od ministryně 
práce a sociálních věcí Jany Maláčové 

místostarosta Ostrova Marek Poledníček.

SLOVO STAROSTY
Vážené Ostrovanky a  Ostrované, milí 

spoluobčané,
nedávno jsem si připomněl satirický 

román Zvonokosy. V této půvabné kníž‑
ce francouzského spisovatele Gabriela 
Chevalliera totiž řešili v  obci Zvonokosy 
také stavbu veřejného záchodku. Podob‑
ně jako u nás v Ostrově. V našem případě 
je jen malý rozdíl, my záchody nestavíme, 
ale přesouváme ze Starého náměstí na 
Mírové. U  nás sice nejsou žádné Eulálie 
Čubíkové, ale přesto bych chtěl vysvětlit, 
že tímto přesunem nedojde ani ke zhor‑
šení podmínek pro život, ani k ohrožení 
mravopočestnosti v  našem městě. Na 
novém městě jsme do této chvíle neměli 
toalety, které by mohly sloužit veřejnosti 
24 hodin a  7 dní v  týdnu. Pokud si ně‑
kdo vzpomene, tak záchodky bývaly pod 
Plackou, ve Dřeváku, občas byl někdo 
vpuštěn, aby si odskočil do domu kultury, 
a když je otevřené občerstvení v Brigád‑
níku, tak i tam. Některá z těchto zařízení 
už nefungují a zbytek není přístupný stále. 

Jak dům kultury, tak občerstvení v Brigád‑
níku mají svoje otevírací doby a  kam si 
má odskočit turista, nebo někdo, kdo by‑
dlí dál? Už když se rekonstruoval zámek, 
tak bylo počítáno, že pro potřeby starého 
města budou toalety zřízeny v zámku od 
Žižkovy ulice a  objekt toalet se přesune 
na Mírové náměstí. Zvažovali jsme různá 
místa, ale nakonec se ukázalo, že nejlep‑
ší místo je u autobusové zastávky, blízko 
trafiky. Jen jsme museli vyřešit podzemní 
vedení kanalizace, a proto stojí WC tam, 
kde je. Jedná se o moderní budovu, kte‑
rá nebude obtěžovat své okolí zápachem 
ani jinak. Také jsme se domluvili, že ne‑
cháme kolem ní zhotovit dřevěný rošt 
a vysadíme popínavé rostliny, aby co nej‑
více splynula s okolím. Předem se omlou‑
vám všem, kteří si myslí, že měla stát jinde, 
nebo nemá být veřejná toaleta ve městě 
vůbec. Budeme dělat vše pro to, aby ob‑
těžování okolí bylo co nejmenší a byla co 
nejvíce zachována bytová pohoda.

Jan Bureš, starosta

mailto:inzerce@ostrovskymesicnik.cz
http://www.ostrovskymesicnik.cz
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AUTOVRAKY KONEČNĚ ZMIZÍ Z ULIC MĚSTA
Stejně jako jiná města v České republi‑
ce se i Ostrov potýká s množstvím sil‑
ničních vozidel, která jsou překážkami 
provozu. Jedná se zejména o vraky, au‑
tovraky a  opuštěná vozidla zaparko‑
vaná na místních komunikacích a po‑
zemcích ve vlastnictví města Ostrov.

„Asi největším problémem jsou tato 
vozidla z  pohledu parkování, neboť za‑
bírají místa, kterých je v některých loka‑
litách města nedostatek. Nyní ale bude 
řešení tohoto problému o  něco jedno‑
dušší, neboť došlo k  úpravě legislativy, 
která nám dává možnost tato vozidla 
z území města odstranit,“ vysvětluje Pet‑
ra Niederhafnerová z odboru městských 
investic a správy (OMIS) Městského úřa‑
du v Ostrově.

Na základě úpravy legislativy tak měs‑
to vydalo závaznou směrnici, která jed‑
nak určuje postup pro odtahy silničních 
vozidel a nakládání s těmito vozidly, kte‑
rá jsou překážkami provozu, vraky, auto‑
vraky a opuštěnými vozidly na místních 

komunikacích a  pozemcích ve vlastnic‑
tví města Ostrov a zároveň je závazná jak 
pro úředníky města, tak i strážníky měst‑
ské policie.

„Součástí směrnice, kterou již schválili 
ostrovští radní, jsou veškeré protokoly 
a výzvy pro majitele vozidel,“ dodala pra‑
covnice OMIS.

V  praxi to znamená, že nyní mohou 
strážníci městské policie vylepovat vý‑
zvy k odstranění výše zmíněných vozidel, 
které pokud nebudou vyslyšeny, skončí 
odtahem. V současné době je na území 
města zhruba dvacet takovýchto proble‑
matických vozidel.

„Vozidla budou odtahována na od‑
stavné parkoviště v bývalé pekárně, kde 
si je budou moci majitelé po splnění 
určitých podmínek, daných každým 
konkrétním případem, vyzvednout, pří‑
padně se rovnou domluvit na předání 
k zákonné likvidaci. Pokud tak v zákonné 
lhůtě neučiní, bude dále rozhodnuto, jak 
s  takovým vozem naložíme,“ vysvětluje 

starosta města Jan Bureš s tím, že se nabí‑
zí mnoho možností od sešrotování až po 
dražbu takového vozidla.  (kor)

DĚTSKÉ BAZÉNKY NA MĚSTSKÉM KOUPALIŠTI UŽ OSTUDU NEDĚLAJÍ
Oblíbená plovárna u  nemocnice 
prochází rozsáhlou rekonstrukcí. 
Během první etapy byly osazeny dvě 
nerezové vany a  vyměněna techno‑
logie bazénků. Zajištěn byl i  bezba‑
riérový přístup a v brouzdališti jsou 
umístěny vodní atrakce.

„Do koupaliště se mnoho let nein‑
vestovalo, proto jsme se rozhodli při‑
pravit jeho kompletní rekonstrukci. Je 
to dáno nejen zastaralou technologií, 
ale také moderními trendy, které se 
dnes v  aquaparcích a  na plovárnách 
používají,“ vysvětluje místostarosta 
města Marek Poledníček.

Vedení města rozdělilo plánované 
stavební práce na tři etapy. První se tý‑
kala dětských bazénků a byla dokonče‑
na v červnu. Druhá se zaměří na velký 
plavecký bazén a měla by být zahájena 
po letošní letní sezoně. A  třetí bude 
následovat v  příštím roce a  bude bě‑
hem ní zbourána stávající nevyužívaná 
správní budova a postavena nová s ob‑
čerstvením a saunou.

„Plánujeme plavecký bazén rozdělit 
do několika částí. Jedna bude určena 
plavcům, další pro relax a  odpočinek, 
dojezd nového toboganu a  samozřej‑
mě i  část bude pro děti a  neplavce,“ 

dodal místostarosta s  tím, že nyní se 
připravuje projektová dokumentace.

V  rámci skončené první etapy re‑
konstrukce malých bazénů byly do 
stávajících bazénových van vloženy 
dva nerezové bazény, osazena nere‑
zová brodítka, byla provedena úprava 
a doplnění bazénové technologie, pro‑
vedena celková výměna technologic‑
kých rozvodů a  oddělení technologie 
bazénků.

„Je zajištěn bezbariérový přístup do 
bazénů, větší bazén je určen jako pla‑
vecký a v brouzdališti jsou připraveny 
vodní atrakce – fontána, stříkající zví‑
řátko, nerezová skluzavka, vodní ježek 
a  zvon pro nejmenší. Kolem bazénků 
byly provedeny terénní úpravy a  roz‑
šíření rekreační plochy,“ doplnila Hana 
Špičková, vedoucí odboru městských 
investic a správy Městského úřadu Os‑
trov.

Rekonstrukce malých bazénků byla 
zahájena 2. září loňského roku firmou 
PRO URBAN, s. r. o., s  termínem pře‑
dání díla 21. června letošního roku. 
Následně byl zahájen zkušební provoz 
a  slavnostní otevření proběhlo 4. čer‑
vence.

„Celkové finanční náklady za dílo 
jsou 14 976 124 korun,“ dodala vedoucí 
odboru. (red)

Z ulic Ostrova začnou mizet problematické autovraky.

Koupaliště Ostrov se může pochlubit novými dětskými bazénky.
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STRÁŽNÍCI CHYTALI HADA, PIRÁTA SILNIC A ZACHRAŇOVALI ŽIVOTY
Nestává se příliš často, aby stráž‑
níky městské policie žádala o  po‑
moc státní policie. A  když už se 
tak stane, jedná se většinou o něco 
neobvyklého, mnohdy kuriózní‑
ho. To se stalo v Ostrově, kde byli 
strážníci voláni k odchytu hada.

„Naštěstí máme ve svých řadách 
zkušené strážníky, kteří rozpoznali, 
že se jedná o  cizokrajného nejedo‑
vatého hada, který nejspíše utekl ne‑
zodpovědnému chovateli, a  tak byl 
ihned na místě odchycen a umístěn 
do Ekocentra,“ popisuje zásah svých 
kolegů Ladislav Martínek, velitel 
Městské policie Ostrov.

I  v  dalším případu se jednalo 
o  spolupráci městské a  státní po‑
licie. Zasahovali ale opět ostrovští 
strážníci, kteří poznali za volan‑
tem automobilu známého hříšníka, 

jenž nevlastní řidičský průkaz. „Ten 
se proháněl městem takřka v  pra‑
vé poledne. Strážníci ho bezpečně 
rozeznali a  zastavili. A  protože se 
jedná o  nenapravitelného uličníka 
bez řidičského průkazu, předali ho 
k  dalšímu řízení státní policii,“ po‑
kračuje velitel.

Zatímco první dva případy jsou 
spíše humorné, v  těch dalších šlo 
vždy o  život. Mladá žena totiž 
v  Ostrově spolykala větší množství 
prášků, které zapila alkoholem. „Při‑
volaní strážníci na místě zajistili zá‑
kladní životní funkce a  vyčkali pří‑
jezdu záchranné služby, která ženu 
převezla do nemocnice,“ oceňuje 
rychlý zásah mužů v uniformě Ladi‑
slav Martínek.

Ten si strážníci zopakovali o  ně‑
kolik dní později, kdy řešili smutný 

příběh muže, který na střeše domu 
vyhrožoval přítomným, že ukončí 
život skokem ze střechy.

„Poté, co policisté muže přesvěd‑
čili, aby slezl ze střechy do svého 
bytu, bylo zjištěno, že má hlubokou 
řeznou ránu na zápěstí. Společnými 
silami strážníků a policistů se poda‑
řilo krvácení zastavit a  do příjezdu 
záchranné služby poskytnout ne‑
zbytnou zdravotní pomoc, na kte‑
rou jsou každoročně jak policisté, 
tak i  strážníci profesionálně škole‑
ni. Strážníci i  policisté předvedli na 
místě ukázkovou spolupráci a mož‑
ná i  díky nim byl zachráněn lidský 
život,“ dodal velitel ostrovské měst‑
ské policie s tím, že zachráněný muž 
byl následně převezen k ošetření do 
nemocnice a  poté umístěn na psy‑
chiatrické oddělení.  (red)

UŽ ZA PÁR DNÍ VYJEDOU STRÁŽNÍCI Z NOVÉ SLUŽEBNY
Městská policie Ostrov bude síd‑
lit v  Hlavní ulici. Strážníci budou 
mít k dispozici nové prostory, kte‑
ré nechala zrekonstruovat zdej‑
ší radnice za šest milionů korun. 
Nové prostory již byly zkolaudo‑
vány a 8. srpna dojde k jejich slav‑
nostnímu otevření.

„Původně jsme zamýšleli vybudo‑
vat novou služebnu městské policie 
v prostorách hasičské zbrojnice, kte‑
rou chceme stavět v  Jáchymovské 
ulici. Nakonec jsme ale vytipovali 
prostory, ve kterých kdysi sídlila Ve‑
řejná bezpečnost, čímž jsme ušet‑
řili nejen mnoho milionů, ale také 
umístili služebnu v  centru města, 
což je strategicky výhodnější,“ uvedl 
starosta Ostrova Jan Bureš.

Náklady na služebnu městské po‑
licie a hasičskou zbrojnici byly odha‑
dovány na zhruba šedesát milionů 
korun. Poté, co byl projekt přepra‑
cován a  služebna zřízena jinde, se 
odhadované náklady na zbrojnici 
snížily na čtyřicet milionů korun. 
„Když k tomu připočteme nynějších 
šest milionů, jsme na šestačtyřiceti 
a to znamená, že jsme čtrnáct milio‑
nů ušetřili,“ dodal starosta.

Výběrové řízení na zhotovite‑
le přestavby pracoviště městské 
policie v  Ostrově bylo vypsáno 
v  únoru letošního roku. Stavební 

práce na rekonstrukci byly zahájeny 
4. března 2020 firmou STASKO plus, 
spol.  s  r.  o., která nabídla nejnižší 
cenu 5 879 292,40 Kč s  DPH, s  ter‑
mínem dokončení díla 31. července 
letošního roku.

„Dílo bylo dokončeno a kolaudace 
proběhla 17. července. Celková cena 
díla je 6 084 714 Kč včetně DPH,“ 
doplnila Hana Špičková, vedoucí 
odboru městských investic a správy 
Městského úřadu v Ostrově.

Nové pracoviště městské policie 
v  Ostrově nabídne daleko důstoj‑
nější zázemí pro strážníky a  díky 
své poloze je výhodné i pro přístup 
veřejnosti z  Hlavní třídy. Zřízen byl 
bezbariérový přístup z  východní 
strany, ze zadní části od Palackého 
ulice. Ten bude také sloužit jako 
vstup služební.

„Výjezd služebních vozidel bude 
od služebního vstupu přes Palacké‑
ho ulici na Hlavní třídu. Nová pře‑
stavba odděluje část přístupnou 
veřejnosti (čekárna + ohlašovna), 
část zabezpečenou, tzv. ‚režimovou‘, 
přístupnou pouze pracovníkům po‑
licie, a dále zázemí obsahující tech‑
nické místnosti, místnosti hygienic‑
ké a doplňující funkce. Mezi ty patří 
místnost pro asistenci prevence kri‑
minality, Senior Expres a odpovída‑
jící zázemí pro pracovníky městské 

policie,“ dodala Hana Špičková.
Městská policie Ostrov sídlila do‑

posud v  zadní části domu kultury, 
kde obývala prostory pro tuto čin‑
nost ne zcela vyhovující. I  proto 
bylo rozhodnutí o vybudování nové 
služebny velmi vítáno. Vyklizené 
prostory budou nově sloužit pro 
potřeby domu kultury, který v nich 
plánuje vybudovat klubovnu a mís‑
to pro společenská setkávání. (kor)

NOVÉ SLUŽEBNY
MĚSTSKÉ POLICIE

OSTROV

P Ř I V Í T Á N Í  H O S T Ů  •  V Y S T O U P E N Í  K A P E L Y  
 P R O H L Í D K A  P R O S T O R Ů  

8 .  8 .  2 0 2 0  •  9 : 0 0  h o d i n
H l a v n í  7 9 7 ,  O s t r o v  ( v e d l e  p o š t y )

S L A V N O S T N Í  O T E V Ř E N Í
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NA MÍSTĚ LETITÝCH SKLÁDEK VZNIKLO DĚTSKÉ HŘIŠTĚ A TÁBOŘIŠTĚ
Obyvatelé spádové obce Kfely dlou‑
hodobě postrádali jakékoliv hřiště 
pro své děti a také místo pro společ‑
né setkávání a plánování společných 
akcí. Vedení Ostrova uspořádalo 
anketu o odpočinkových zónách, ve 
které se jako jediní  vyjádřili obyva‑
telé Kfel a požadovali hřiště. 

„V  těchto dnech bylo dokončeno 
hřiště a  místo pro společné setkávání 
v obci Kfely. Vzniklo na místě letitých 
skládek odpadu, které sem byly navá‑
ženy při stavbách nemovitostí a údrž‑
bě zahrad. Prostor se musel vyčistit 
i od náletových dřevin,“ popisuje vznik 
hřiště Petra Niederhafnerová z odboru 
městských investic a správy (OMIS) 
Městského úřadu Ostrov.

Lokalita pro vznik dětského hřiště 
byla vybrána už v  urbanistické studii 
z  roku 2009, kde byl připraven návrh 
řešení včetně zakomponování stávající 
zeleně a požadavků na místo ke společ‑
nému táboření. Tato studie posloužila 
jako podklad pro projektovou doku‑
mentaci, kterou vypracovala Kristýna 
Greinerová.

„V  březnu letošního roku proběhlo 
výběrové řízení na zhotovitele stavby. 
Do výběrového řízení se přihlásili tři 
uchazeči. Hodnotícím kritériem ne‑
byla pouze nejnižší cena, ale současně 

estetické, funkční hledisko a  kvalita 
materiálu. Nejvýhodnější nabídku pro 
zadavatele podala firma Gartensta 
Plus, s. r. o., s cenou 1 695 455 Kč včet‑
ně DPH. Tato firma má dlouholeté zku‑
šenosti s projektováním a budováním 
dětských hřišť,“ pokračuje dále pracov‑
nice OMIS.

Hřiště bylo vybudováno z  finanč‑
ních prostředků společnosti Eko‑
‑Kom, a. s, která dává městu odmě‑
ny za množství vytříděného odpadu 
a  dostupnost separačních míst. Pro 
splnění podmínek společnosti Eko‑
‑Kom, a. s., byly pořízeny lavičky a sto‑
ly z  recyklovaného materiálu, bude 
instalována cedule s environmentální 
výchovou a v budoucnu se bude toto 

téma okolo hřiště hravou formou dě‑
tem i dospělým přibližovat.

„Provoz nového hřiště bude řízen 
návštěvním řádem, který je nutné do‑
držovat. Instalované trampolíny jsou 
vhodné též pro děti upoutané na in‑
validní vozík. U vstupu na hřiště bude 
umístěn odpadkový koš. Za altánem 
bude pravidelně sekán trávník, aby zde 
bylo možno hrát míčové hry. Val zemi‑
ny bude v podzimních měsících osázen 
keři, aby vznikla přirozená clona, která 
oddělí hřiště od zástavby rodinných 
domků,“ dodala Petra Niederhafnerová 
a upozornila, že na dětském hřišti je za‑
kázáno kouření, což se týká i prostoru 
altánu. Za nedodržení tohoto zákazu 
hrozí pokuta až 30 000 korun.  (kor)

STAVBA HŘIŠTĚ POD TESCEM BUDE POKRAČOVAT POSLEDNÍ, TŘETÍ ETAPOU
Na místo budou osazeny her‑
ní prvky z  kvalitního, vandalům 
odolného materiálu s nadčasovým 
designem, které budou vyžadovat 
minimální údržbu. Náklady na rea‑
lizaci přesahují jeden a půl milionu 
korun.

„K  zahájení poslední, třetí etapy 
dojde v  nejbližších dnech. Dětské 
hřiště v  Severní ulici pod Tescem 
jsme začali budovat na základě žá‑
dosti občanů přilehlých domů a také 
proto, že se v  jeho blízkosti zrušilo 
a  odstranilo již dožilé a  nefunkč‑
ní hřiště. Umístění dětského hřiště 
u obchodního domu určitě prospěje 
i dalším rodičům. Hřiště je totiž urče‑
no starším dětem, a proto je s ohle‑
dem na jejich věk mohou na hřišti 
ponechat a  jít si v  klidu nakoupit,“ 
říká Petra Niederhafnerová z odboru 
městských investic a správy (OMIS) 
Městského úřadu Ostrov.

V  minulosti byla dokončena první 

a  druhá etapa na základě studie ar‑
chitektky Kristýny Greinerové, která 
kladla důraz zejména na nadčasový 
design, minimální údržbu a  herní 
prvky z  materiálů odolných proti 
vandalům.

„V květnu letošního roku proběhlo 
výběrové řízení na zhotovitele stav‑
by. Do výběrového řízení se přihlásili 
tři uchazeči. Hodnotícím kritériem 
nebyla pouze nejnižší cena, ale sou‑
časně estetické, funkční hledisko 
a  kvalita materiálu. Nejvýhodnější 
nabídku pro zadavatele podala fir‑
ma Gartensta Plus, s. r. o., s  cenou 
1 609 524,44 Kč včetně DPH,“ pokra‑
čuje pracovnice OMIS.

Během stavebních prací dojde 
k  instalaci dvou herních prvků pro 
nejmenší děti, laviček a  hlavně do‑
padové plochy z  pryže. Tím dojde 
ke snížení nákladů na údržbu dopa‑
dových ploch i  pravidelného sekání 
trávy.

„Stavba by měla být dokončena 
v  prvním zářijovém týdnu. Na ce‑
lou stavbu poté naváže výsadba 
vhodné zeleně, která by měla hřiště 
částečně odhlučnit. Prosíme o  trpě‑
livost a  respektování zábran, které 
budou v  průběhu stavby instalová‑
ny okolo celého hřiště,“ dodala Petra 
Niederhafnerová. (red)

Hřiště v obci Kfely bylo postaveno z peněz za tříděný odpad.

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
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA V MĚSÍCI ČERVNU:
• ZM schválilo poskytnutí příspěvku 

z  rozpočtu města žadateli Římsko‑
katolická farnost Ostrov na opravu 
vitrážových oken kostela sv. Mi‑
chaela a  Panny Marie Věrné v  Os‑
trově, reg. č. 18069/4‑970, ve výši 
70  000  Kč v  rámci Programu rege‑
nerace Městské památkové zóny 
Ostrov v roce 2020.

• ZM schválilo poskytnutí návratné 
finanční výpomoci Mateřské škole 
Ostrov, Halasova 765, příspěvkové 
organizaci, na předfinancování pro‑
jektu Výzva č. 7/2019 s názvem „Pří‑
rodní zahrady“ vyhlášeného Stát‑
ním fondem životního prostředí.

• RM na základě provedeného hod‑
nocení podaných nabídek schválila 

pořadí nabídek dle návrhu komise 
a  přidělila veřejnou zakázku „Spor‑
tovní hřiště u  ‚kulaté báby‘ v  Os‑
trově“ dodavateli s  nabídkou č.  4 
– VYSSPA Sports Technology 
s.  r.  o., Skladová 2438/6, 326 00 Pl‑
zeň, IČO: 27967638, s  nabídkovou 
cenou 3 146 617,01 Kč bez DPH 
a 3 807 406,58 Kč vč. DPH, jako nej‑
výhodnějšímu pro zadavatele.

• RM na základě provedeného po‑
souzení a  hodnocení podaných 
nabídek schválila pořadí nabídek 
dle návrhu komise a přidělila ve‑
řejnou zakázku „Ostrov ‑ bezpeč‑
né přecházení“ uchazeči s nabíd‑
kou č. 1 – KV Realinvest s. r. o., 
Chebská 204/71, 360 06 Karlovy 

Vary, IČO: 29113903, s  nabídko‑
vou cenou 1 869 999,80 Kč bez 
DPH (2 262 699,76 Kč včetně 
DPH), jako nejvýhodnějšímu pro 
zadavatele.

• RM na základě provedeného hod‑
nocení podaných nabídek schválila 
pořadí nabídek dle návrhu komise 
a  přidělila veřejnou zakázku „LE‑
SOPARK BORECKÉ RYBNÍKY – 
ÚDRŽBA ZELENĚ A  MOBILIÁŘE“ 
dodavateli s  nabídkou č. 1 – Jan 
Kasalý, Kollárova 1116/8, 363 01 
Ostrov, IČO: 40561216, s  nabídko‑
vou cenou 1 448 800,00 Kč bez DPH 
a 1 753 048,00 Kč vč. DPH na 4 roky, 
jako nejvýhodnějšímu pro zadava‑
tele.  (jir)

ŠKOLNÍ DOPRAVA 
PRO DĚTI ZE KFEL

Vedení města se rozhodlo zajistit 
školní dopravu pro děti žijící ve Kfelích.

Školní doprava bude zajišťována 
Městským domem dětí a mládeže Os‑
trov, a  to každý školní den ráno před 
vyučováním.

Žádáme rodiče, kteří mají zájem vy‑
užít pro své děti tuto dopravu, aby se 
do 20. 8. 2020 přihlásili na e‑mailové 
adrese mddm@mddmostrov.cz.

Do e‑mailu uveďte své jméno, jméno 
dítěte nebo dětí, které by dopravu vy‑
užívaly, a adresu bydliště.

Pracovníci městského domu dětí 
a  mládeže se se všemi zaregistrova‑
nými rodiči spojí a domluví podrob‑
nosti.  (red)

INZERCE

NOVINKY V KABEL OSTROV OD 1. LEDNA 2020
V měsíci červnu došlo k několika ne‑

plánovaným výpadkům služeb kabelové 
televize způsobeným poruchami napá‑
jení (výpadky trafostanic) a též nutnými 
opravami a přeložkami kabelových roz‑
vodů v majetku města Ostrov.

Poskytovatel se tímto omlouvá zákaz‑
níkům za potíže tímto způsobené.

Postupně dochází k  zavedení změn 
v  kabelové televizi OSTROV, jejichž cí‑
lem je zlepšení televizních a  interneto‑
vých služeb.
1. rozšíření programové nabídky zá‑

kladní i rozšířené
2. zvýšení stability a rychlosti internetu
3. nově digitální HD IPTV s  možností 

zpětného přehrávání až 7 dnů s další‑
mi službami (sledování TV v mobilu, 
tabletu, PC)

Nová, zrekonstruovaná pobočka spo‑
lečnosti se nachází v objektu Domu kul‑
tury Ostrov na adrese Mírové náměstí 733 
(zadní vchod naproti městské policii).
Otevírací doba je od pondělí do pátku 
od 8.00 do 15.30
Nové telefonní číslo 355 355 735
Nová e‑mailová adresa obchod@tv‑ostrov.cz
Internetové stránky www.kabelostrov.cz
Platby za služby na pobočkách z hygie‑
nických důvodů není možné vybírat.
Poplatky je možno platit bankovním 
převodem na účet 220013882/0300,
také prostřednictvím SIPO nebo poš‑
tovní poukázkou.
Vzor poštovní poukázky si můžete ob‑
jednat na telefonu nebo e‑mailem.
Variabilní číslo je číslo smlouvy zákazníka.

Jan Kropáček, jednatel Kabel Ostrov

mailto:mddm@mddmostrov.cz
mailto:obchod@tv-ostrov.cz
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FESTIVAL OTY HOFMANA LETOS NABÍDNE ZÁŽITKY Z CEST PO CELÉM SVĚTĚ
„Cestujeme letem světem“, to je hlav‑
ní téma letošního dětského filmové‑
ho a televizního festivalu, který bude 
v  Ostrově zahájen v  sobotu 10.  říj‑
na. Obyvatele i  návštěvníky města 
čeká týden plný filmových projekcí, 
hudebních vystoupení, ale také za‑
jímavých setkání. Jejich společným 
jmenovatelem budou podle ředite‑
le festivalu a  místostarosty města 
Marka Poledníčka zajímavé zážitky 
z cest po různých koutech světa.

„Přesný program ještě pilujeme, ale 
již dnes bych vás chtěl pozvat na zají‑
mavý zahajovací program, který začne 
již v sobotu 10. října 2020 hokejovým 
utkáním hvězdného mužstva HC 
Olymp na ostrovském zimním stadio‑
nu. V neděli se můžete těšit na bohatý 
komponovaný program na Mírovém 
náměstí, kde po úvodním vystoupení 
pro děti zazpívá Anička Slováčková 
s Milanem Peroutkou, kteří jsou známí 
hlavně z pořadu Tvoje tvář má známý 
hlas. O  vyvrcholení před tradičním 
festivalovým ohňostrojem se posta‑
rá legenda československé populární 
hudby Peter Nagy,“ popisuje zahajova‑
cí program ředitel festivalu.

I letos se účastníci a návštěvníci festi‑
valu budou moci zapojit do oblíbené‑
ho lampionového průvodu a  společ‑
ně pozdravit hvězdy na festivalovém 

koberci. Doprovodný program bude 
samozřejmě pokračovat i  v  dalších 
dnech.

„Těšit se můžete na vystoupení ka‑
pely From, která nahrála úvodní píseň 
filmu V síti, na hlavní protagonisty fil‑
mu Andílci za školou Nelu Řehořovou 
a Vojtěcha Drahokoupila a v neposled‑
ní řadě na místní a regionální hudební 
skupiny,“ pokračuje dále Marek Poled‑
níček.

Připravena bude i  Gaming Aréna 
v  kavárně domu kultury, kde kromě 
klasických deskových, populárních 
elektronických her budou moci ná‑
vštěvníci vstoupit do virtuální reality 
a  navštívit takřka jakékoliv místo na 
světě. Samozřejmostí budou besedy 

a  osobní setkání s  řadou zajímavých 
filmových i  cestovatelských osobnos‑
tí. Festival i v letošním roce nepomine 
další aktuální témata, jako jsou kyber‑
šikana nebo mediální negramotnost.

„A  protože filmový festival je ze‑
jména o  filmech, věříme, že naplníte 
obě festivalová kina a  užijete si nejen 
soutěžní snímky, ale také řadu dal‑
ších zajímavých filmů. Výše uvedený 
výčet doprovodného programu zda‑
leka není kompletní. Festivalový pro‑
gram se snažíme připravit tak, aby si 
v něm každý našel něco svého,“ dodal 
ředitel festivalu s  tím, že kompletní 
přehled bude v  blízké době na webu 
www.festivalostrov.cz, na plakátech 
i v Ostrovském měsíčníku.  (red)

BOHATSTVÍ A MOC ŠLIKŮ MŮŽETE OBDIVOVAT V PODKROVÍ ZÁMKU
Nová výstava v podkroví ostrovské‑

ho zámku dává nahlédnout do histo‑
rie rodu Šliků, který významně ovlivnil 
ekonomiku a  politiku v  Českém krá‑
lovství a střední Evropě. V příjemných 
výstavních prostorách spatříte řadu 
jedinečných exponátů, jako například 

stříbrnou mincovní kazetu, která je 
národní kulturní památkou, stříbrnou 
mincovní holbu, svatební porcelán Já‑
chyma Ondřeje Šlika nebo údajný meč 
kata Mydláře.

„Výstava je určena laikům i  odbor‑
níkům. Nabízí možnost doplnit si 

znalosti z  oblasti rudného dolování 
stříbra, ražby jáchymovských tolarů, 
života podnikatelské šlechty nebo 
umění a architektury v době renesan‑
ce,“ říká místostarosta Ostrova Marek 
Poledníček.

Výstava nazvaná Šlikové na ostrov‑
ském panství – bohatství a moc je vě‑
nována pětistému výročí povolení raž‑
by jáchymovských tolarů. Ve výstavních 
prostorách podkroví zámku Ostrov po‑
trvá až do konce letošního roku.

„Význam této výstavy podtrhuje 
skutečnost, že v místech jejího konání 
Šlikové skutečně žili, a Štěpán a Jáchym 
Ondřej se tady dokonce narodili,“ do‑
dává místostarosta Ostrova s  tím, že 
expozice na ostrovském zámku je ide‑
álním výchozím místem pro pozná‑
ní rudné historie v  Krušných horách 
a  návštěvu expozice dolování stříbra 
a  ražby tolarů v  nedaleké Královské 
mincovně Jáchymov.  (kor)V podkroví ostrovského zámku byla otevřena výstava věnovaná bohatství a moci rodu Šliků.

Letošní festival Oty Hofmana opět odstartuje bohatým programem na Mírovém náměstí.
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OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, A. S., INFORMUJE
Vážení čtenáři Ostrovského měsíč‑
níku, dovolte mi, abych Vás v tomto 
článku ve zkratce seznámil s  někte‑
rými skutečnostmi, které se týkají 
Ostrovské teplárenské, a. s.
1. Vytápění mimo topnou sezónu

V souladu s platnou legislativou jsme 
naše odběratele požádali v  minulém 
období o  souhlas se zahájením vytá‑
pění mimo topnou sezónu v  případě 
významného ochlazení. Celkem bylo 
osloveno 291 subjektů, obdrželi jsme 
211 souhlasných vyjádření, nesouhla‑
sů bylo 80. Protože jsme obdrželi sou‑
hlas od 72,5 % odběratelů, mohli jsme 
v případě potřeby zahájit vytápění. Po 
několika letech bylo na konci května 
a  počátkem června opravdu chladné 
a  deštivé počasí, a  proto jsme celkem 
7 dní v červnu topili. Ti, co o přitápění 
neměli zájem, si mohli uzavřít ventily 
na radiátorech, a tím jsme teplo dodá‑
vali jen těm, kteří o topení měli zájem.

V tabulce uvádím skutečně naměřené 
spotřeby několika vybraných objektů 
a náklady na vytápění za sedm dní tope‑
ní v červnu za celý objekt a dopočítané 
průměrné náklady na jeden byt. Skuteč‑
né náklady na jednotlivé byty v daném 
objektu se mohou mírně lišit v závislosti 
na míře vytápění jednotlivých bytů dle 
potřeby jednotlivých odběratelů.

Z tabulky je vidět, že náklady na vytá‑
pění za den se na byt pohybovaly od 5 Kč 
do 19 Kč vč. DPH, průměrné náklady za 
den jsou 12 Kč vč. DPH. Myslím, že za tuto 
cenu se odběratelům vyplatí topit a ne‑
riskovat případné nachlazení z  důvodu 
chladného bytu. Navíc vzhledem k teplé 
zimě domácnosti proti plánu zatím šetří 
v průměru cca 500 Kč na jeden byt.

2. Výstavba kotle na biomasu
o výkonu 6 MW

Jako poslední etapa rekonstrukce tep‑
lárny je naplánována výstavba druhého 
kotle na biomasu o  výkonu 6 MW. Fi‑
nancování stavby je plánováno úvěrem 
a částečně z vlastních zdrojů. Ve výbě‑
rovém řízení na úvěr jsme požadovali 
od bank nabídnout úrokovou sazbu se 
zárukou města a  s  ručením teplárnou. 
Vítězná banka nám nabídla v  případě 
ručení městem sazbu o 0,25 % nižší než 
při ručení majetkem teplárny, což před‑
stavuje úsporu cca 1,2 mil. Kč. Proto 
jsme požádali město, jako našeho 100% 
vlastníka, o záruku za úvěr. Záruku musí 
schválit zastupitelstvo města. Při pro‑
jednávání tohoto bodu byly ze strany 
některých zastupitelů vzneseny dotazy, 
ale současně tvrzeny významné neprav‑
dy. Několik zastupitelů za HRNM vytý‑
kalo, že předložený materiál je nedosta‑
čující k tomu, aby se mohli rozhodnout. 
Materiál byl zpracován ve stejném 
rozsahu, jako byl materiál předložený 
zastupitelstvu při schvalování žádosti 
o  ručení za úvěr 65 mil. Kč na výstav‑
bu biomasového kotle K4 za starosty 
Bc. Pavla Čekana. Pokud to dostačovalo 
tenkrát, mělo by se měřit stejným me‑
trem. Podklady měli zastupitelé 7 dní 
předem, pokud je chtěli doplnit, mohli 
si o to požádat a vše by dostali.

Dále bylo tvrzeno, že výstavba dru‑
hého biomasového kotle měla být 
dokončena již v  roce 2020, a  proto‑
že to nebude hotové, tak od nového 
roku zdraží teplo. Dle dlouhodobého 
plánu zpracovaného za vedení Ing. 
Radka Havlana a  předloženého Ko‑
merční bance, a. s., při žádosti o  úvěr 

na stavbu uhelného kotle měla být 
výstavba opravdu ukončena v  roce 
2020. Plán byl nereálný a  byla v  něm 
nereálná data a zásadní chyby (možná 
i  úmyslné, např. podhodnocená spo‑
třeba uhlí, nepravdivé údaje o spotře‑
bě a  zůstatku povolenek, dokončení 
výstavby druhého biomasového kotle 
v  roce 2020, ale i  čerpání zvýšené do‑
tace na biomasu již v roce 2018 a další). 
Po přepracování dlouhodobého plánu 
byly s ohledem na reálné možnosti fi‑
nancování pozměněny investiční prio‑
rity a  výstavba kotle byla o  jeden rok 
posunuta. Nezávisle na tom, kdy bude 
dostavěn biomasový kotel, nebudeme 
od 1. 1. 2021 v  systému EU ETS (ob‑
chodování s povolenkami). Tím bude‑
me moci ve větší míře využívat nový, 
moderní uhelný kotel K7, který má po 
odečtení nákladů na povolenky prak‑
ticky stejné (spíše mírně nižší) pro‑
vozní náklady než stávající biomasový 
kotel, včetně provozní dotace. Nový 
kotel jsme nemohli začít stavět dříve, 
protože nám nevycházelo cash‑flow. 
Pokud by se v  roce 2017 nepostavil 
úplně zbytečný plynový kotel za cca 
15 mil. Kč (zejména když správní rada 
projednala materiál Ing. Mirky, kde se 
píše, že s  rozhodnutím o  výstavbě se 
má počkat do roku 2020, až se ověří, 
jestli bude zapotřebí), mohli jsme začít 
stavět cca o rok dříve. Posunutí nebu‑
de mít vliv na cenu tepla v příštím roce, 
cena tepla pro rok 2021 zůstane stej‑
ná ve všech kategoriích odběru.

Některým zastupitelům se také zdála 
cena kotle poměrně vysoká. Dle roz‑
počtu projektanta z  05/2017 (předse‑
da správní rady teplárny Čekan) by ko‑
telna měla stát 66 916 778 Kč v cenách 
roku 2017. Od té doby vzrostla cena 
stavebních prací o  cca 20 %, tj. dnes 
by cena dle PD mohla dosáhnout až 
cca 80 mil. Kč. Při přípravě výběrové‑
ho řízení na kotelnu jsme zjistili, že PD 
má zásadní vady, zejména že na straně 
25 technické zprávy jsou uvedeny ne‑
správné emisní limity, které bude mu‑
set nový kotel splňovat. Tato chyba má 
za důsledek to, že jsme předpokládali 
dosáhnout v  otevřeném výběrovém 
řízení nižší cenu, než byla dle PD. Na 
rozdíl od správní rady při výběru do‑
davatele kotle K4 jsme neodmítli žád‑
ného zájemce o  podání nabídky. Vli‑
vem nesprávného emisního limitu na 
tuhé znečišťující látky (v PD 30 mg/m3, 
správně 13 mg/m3) musí být podstatně 

Spotřeba tepla za 1., 2., 7‑11.6.2020 ‑ 7 dní

spotřeba 
na dům

GJ/den počet 
bytových 
jednotek

průměr na byt Ø za den

GJ
Kč bez
DPH

Kč včetně
DPH

Kč/den
vč. DPHVS dům č.p. GJ  

1 622‑624 2,38 0,34 18 0,132 74 82 12

5a 1029‑35 10,10 1,44 56 0,180 101 111 16

8 932‑934 3,20 0,46 24 0,133 75 82 12

11 842‑844 2,56 0,37 24 0,107 60 66 9

13a 1085‑1086 6,73 0,96 32 0,210 118 130 19

17 1142‑1144 4,97 0,71 34 0,146 82 90 13

18 1279 1,26 0,18 24 0,053 29 32 5

49 740‑1 0,97 0,14 12 0,081 45 50 7

130 1003‑1004 6,80 0,97 32 0,213 119 131 19

USNV 1353‑4 3,81 0,54 34 0,112 63 69 10

minimum 29 32 5

maximum 119 131 19

průměr 77 84 12
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kvalitnější elektroodlučovač, a tím vý‑
znamně dražší (až o  několik mil. Kč). 
Vlivem nesprávného emisního limitu 
NOX (v  PD 500 mg/m3, správně 200 
mg/m3, stávající kotel má 300 mg/m3) 
musí být instalováno přídavné zařízení 
na snížení emisí NOX, tzv. denox, který 
v PD vůbec nebyl a bude stát min. cca 
4 mil. Kč, což opět znamená zvýšení 
ceny. Kdyby se trochu přemýšlelo při 
umístění stávající kotelny na biomasu 
a při projektování nové kotelny, mohlo 
se opět ušetřit několik milionů, např. za 
přeložky kanalizace a plynovodu.

Také byl vznesen dotaz, proč chceme 
další nakladač. Stávající nakladač je 8 
let starý a poruchový. Druhý nakladač 
je nutný pro zajištění spolehlivosti při 
zavážení paliva do dvou kotlů a mani‑
pulaci na skládce. Problém je v tom, že 
za správní rady pod vedením Čekana se 
koupil starý nakladač z roku 2012, kte‑
rý je poruchový, a v případě poruchy si 
musíme nákladně zajišťovat náhradní 
stroj, abychom nemuseli přerušit vý‑
robu tepla v biomasové kotelně. Navíc 
byl tento starý nakladač jen o 369 tis. 
Kč levnější než nový, s  modernějším 
motorem a byl téměř bez záruky (záru‑
ka jen 375 motohodin místo 2500 Mth 
u nového). Je nepochopitelné, proč za 
těchto podmínek nebyl koupen nový 
stroj. Náklady na opravy za 3 roky re‑
álného provozu přesáhly 400 tis. Kč, tj. 
více, než je rozdíl kupní ceny mezi no‑
vým a starým strojem. Pokud by stáva‑
jící nakladač nebyl starý a poruchový, 
stačilo by jako náhradní koupit jen tzv. 
manipulátor, který je významně levněj‑
ší, takže pseudoúspora 369 tis. Kč na 
začátku se nám velmi výrazně prodraží.

Dále na zastupitelstvu přenášeném 
kabelovou televizí tvrdil Čekan, že tep‑
lárna je ve špatné kondici. Toto tvrzení 
je nepravdivé a svědčí o tom i nabídnu‑
tá výše úrokové sazby (1,05 % bez ru‑
čení městem) od Komerční banky, a. s. 
Teplárna je v  podstatně lepší kondici, 
než byla k 30. 6. 2017, kdy skončil Ha‑
vlan ve vedení teplárny. Tehdy odchá‑
zeli nejlepší zaměstnanci, kterým tep‑
lárna nebyla schopna dát odpovídající 
mzdy, a bylo velké riziko, že v zimě ne‑
bude mít kdo topit. Kdyby se vždy 
v  teplárně rozhodovalo podle potřeb 
teplárny, tak to nemuselo dojít tak da‑
leko. Všechny nové investice pod na‑
ším vedením byly vysoutěženy levněji, 
než bylo vyprojektováno, na rozdíl od 
pořízení kotle K4 v roce 2016, který byl 
pořízen o cca 25 mil. Kč dráž, než byla 
indikativní nabídka. Tímto vyzývám 

Bc. Čekana, aby své tvrzení o špatné 
kondici teplárny doložil konkrétní‑
mi fakty, nebo se za své nepravdivé 
tvrzení omluvil.

V důvodové zprávě k žádosti o ruče‑
ní za úvěr bylo uvedeno, že po výstav‑
bě druhého biomasového kotle bude 
podíl výroby tepla z biomasy cca 70 %. 
Někteří zastupitelé si podíl výroby 
spletli s podílem instalovaného výkonu 
a vyvolali na toto téma zbytečnou dis‑
kusi. Skutečný a  předpokládaný podíl 
výroby v biomase je zřejmý z grafu. Ze‑
lená barva představuje dodávku tepla 
z biomasy.

Poznámka ‑ graf bude dodán samo‑
statně, zde není úplná legenda
3. Teplárna v době koronaviru

Stejně jako u  mnoha jiných podni‑
ků doba „koronavirová“ zasáhla i  do 
života teplárny a  jejích zaměstnanců. 
Vzhledem k významu teplárny pro ob‑
čany jsme museli přijmout řadu opat‑
ření, abychom byli schopni zabezpečit 
řádné dodávky tepla i v případě větší‑
ho výskytu koronaviru v Ostrově. Ještě 
než krize propukla ve větší míře, začali 
jsme „skupovat“ ochranné pomůcky 
(respirátory, rukavice atd.) pro naše za‑
městnance. Možná se to může někomu 
zdát sobecké, ale museli jsme se snažit 
ochránit naše zaměstnance, aby zjed‑
nodušeně řečeno měl kdo topit. Když 
nám začaly docházet zásoby, pomohl 
nám se zajišťováním ochranných po‑
můcek pan starosta Ing. Jan Bureš, kte‑
rému tímto veřejně děkuji. Když byly 
na obzoru první dodávky respirátorů 
z Číny, napsal jsem osobně ministrům 
Havlíčkovi, Hamáčkovi a  náměstkovi 
Prymulovi žádost, aby zajistili ochran‑
né pomůcky i  pro pracovníky teplá‑
ren, aby nemocní lidé mohli být doma 
v  teple. Ministr Havlíček mi během 

chvilky odpověděl, že to bude řešit pan 
náměstek. Po určité době (když dostali 
zdravotníci) jsme opravdu dostali v ně‑
kolika dodávkách několik tisíc respirá‑
torů a roušek.

Dále jsme udělali organizační opat‑
ření, aby se jednotlivé směny vzájem‑
ně nepotkávaly a zařízení si předávaly 
„po telefonu“. Rozdělili jsme i  pracov‑
níky údržby do dvojic, které se opět 
nepotkávaly s  ostatními ani s  pracov‑
níky provozu. Pro případ největší kri‑
ze jsme vybudovali ve správní budo‑
vě ubytovnu pro pracovníky směn, 
se kterými jsme projednali možnost 
„uzavření“ v teplárně po dobu 14 dnů. 
Chtěl bych všem pracovníkům teplár‑
ny poděkovat, že pochopili složitost 
situace, a přestože jim to mohlo dělat 
problémy, přijatá opatření respektovali 
a  dodržovali. Průběžně jsme rozdávali 
pracovníkům roušky a respirátory. Ně‑
kolikrát jsme také provedli dezinfekci 
prostor ozónem.

Stejně jako mnozí jiní, začali jsme 
také pomáhat ostatním, jen jsme se 
tím nechlubili na sociálních sítích. 
Od prvního dne náš laborant míchal 
dezinfekční prostředky, nejdříve pro 
potřeby zaměstnanců teplárny a  po 
několika dnech jsme dodávali dezin‑
fekci prostřednictvím městské policie 
potřebným. Dezinfekce jsme rozdali za 
desítky tisíc Kč.

Jsem velice rád, že závěrem musím 
konstatovat, že v době koronakrize byla 
velice dobrá spolupráce s našimi doda‑
vateli, kteří pokud mohli, tak nám do‑
dávali ochranné pomůcky, i s pracovní‑
ky městské policie a městského úřadu. 
Všem bych chtěl tímto poděkovat.

Ing. Hrušovský Tibor
předseda představenstva

Ostrovská teplárenská, a.s.
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KAM ZA KULTUROU

DO KLÁŠTERA SE VRACÍ 
TRIO CHOUETTE, ZNÍT 
BUDOU FRANCOUZSKÉ 
ŠANSONY

Příjemnou atmosféru francouzských 
uliček éry zpěvačky Edith Piaf můžete 
opět prožít v areálu ostrovského kláštera. 
Po roce se do města vrací trio Chouette, 
které svým prvním vystoupením nadch‑
lo mnoho návštěvníků.

„V  jejich repertoáru jsou francouzské 
šansony od Edith Piaf, z  novější tvorby 
pak například melodie z  krásného fil‑
mu Amélie z Montmartru, písně mladé 
francouzské zpěvačky Zaz nebo melo‑
die Jeux d’enfants napsané pro proslulý 
‚Sluneční cirkus‘,“ vyjmenovává program 
klášterního koncertu pod širým nebem 
Zuzana Janecká, produkční Domu kultu‑
ry Ostrov.

Křehkou zpěvačku Elišku Sýkorovou 
doprovodí typickými akordeonovými 
tóny Jindra Kelíšek a na kytaru Jan Janda.

„Společně tvoří stylové komorní 
uskupení, jehož hudební projev vyvo‑
lává blažené tetelení u  srdce. Přijďte 
prožít pohodový letní večer ve středu 
19. srpna od 18.30 před kapli sv. Flori‑
ána. Určitě se ocitnete v dobré společ‑
nosti a nabídneme i  sklenku dobrého 
vína,“ dodává produkční s tím, že v pří‑
padě nepříznivého počasí se koncert 
uskuteční v klášterním kostele.

Vstupenky lze zakoupit online na 
webu domu kultury, v  infocentru 
na Mírovém náměstí nebo přímo na 
místě.  (red)

sobota 18. 9. 20.00
Dům kultury Ostrov – divadelní sál

odložená premiéra představení
souboru HOP-HOP
JEDEN Z NÁS LŽE

v režii Ireny Konývkové

Čím více lidí, tím více lží, zvláště když se k tomu přidá webová aplikace
a posílání SMS. Příběh z jedné střední školy v jednom městě.

Hrají:
Antonín Valenta jako Simon Kelleher: „Přestaňte se chovat neupřímně.“
Tadeáš Novák jako Cooper Clay: „Jsem v kondici díky tobě.“
Jan Roháč jako Nate Macauley: „Ty mě svýma kecama nerozházíš.“
Jana Ďuržová jako Adelaide Prentissová: „Chtěla jsem být hvězda.“
Lucie Ratajčáková jako Bronwyn Rojasová: „Kdybys tak měl pravdu.“
Vít Bauchner jako Jake Riordan: „Poslechni mě.“
Sára Horčičková jako Janea Vargasová: „Cítila jsem se být sama.“
Irena Konývková jako seržantka Guptová: „Přemýšlejte.“
Scénografie: soubor HOP‑HOP
Vstupné 80 Kč/prodej lístků v Domě kultury Ostrov/

SENIOŘI POTRÉNUJÍ PAMĚŤ
Kurz tréninku paměti je další akcí, 

kterou pro své seniory připravuje os‑
trovská radnice. Měl by se konat na 
podzim, ale přesný termín ještě není 
znám.

„Bude se jednat o  deset na sebe 
navazujících přednášek na téma 
boje proti zapomínání, zpomalení 
stárnutí mozku, zlepšení paměti, 
prevence Alzheimerovy choroby, 
efektivního učení ve vyšším věku, 
rozvoje kreativity a  podobně,“ při‑
bližuje obsah kurzu Jitka Capková, 
koordinátorka komunitního pláno‑
vání sociálních služeb Městského 
úřadu v Ostrově.

Tato aktivita bude financována 

z rozpočtu města a podpořena dotací 
Ministerstva práce a sociálních věcí 
v  soutěži Obec přátelská seniorům 
2020.

„V  té jsme se jako město umístili 
na 2. místě v kategorii obcí s počtem 
10 001 – 50 000 obyvatel. Cena kur‑
zu pro účastníky bude pouze ve výši 
symbolické spoluúčasti,“ dodala koor‑
dinátorka s tím, že oficiální pozvánka 
s programem a termíny bude uveřej‑
něna v  dalším vydání Ostrovského 
měsíčníku.  (red)

SENIORY POTĚŠÍ KAHOVEC A SODOMA
Oblíbený Den seniorů se letos usku‑

teční ve druhé polovině září. Bohatý ce‑
lodenní program začne 22. září na měst‑
ském úřadě, pokračovat bude v klášteře 
a skončí v domě kultury.

„Zatímco vstup na dopolední a odpo‑
lední program bude kapacitně neome‑
zený, koncert kapely Fryzúr a  Karla Ka‑
hovce s Viktorem Sodomou uvidí pouze 
tři sta seniorů. Vstupenky na tento kon‑
cert budou zdarma k dispozici ve všech 
městských infocentrech,“ říká Kateřina 
Šplíchalová, vedoucí odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví úřadu města Ostrov.

Pořadatelé akce, kterými jsou zmiňovaný 
městský odbor a také dům kultury, upo‑
zorňují, že vstupenky budou k vyzvednutí 
od 1. do 18. září s tím, že vyzvedávat bude 
možné vždy dva lístky na jednu osobu.

„Oficiální pozvánka s  detailním pro‑
gramem bude uveřejněna v  zářijovém 
vydání Ostrovského měsíčníku,“ dodala 
vedoucí odboru.  (kor)

Soubor Chouette se po roce vrací do Ostrova.

Podpořeno z MPSV – 
soutěž Obec přátelská 
rodině a seniorům 2020

Podpořeno z MPSV – 
soutěž Obec přátelská 
rodině a seniorům 2020
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KALENDÁŘ AKCÍ

KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ V OSTROVĚ
DATUM NÁZEV AKCE ČAS A MÍSTO KONÁNÍ POPIS

8. 8. 2020
ROCKOVÝ KONCERT
V ZÁMECKÉM PARKU

ZRUŠENO 
přeloženo na rok 2021

koncert Debbi, Support Lesbiens, 
TH!S a Heleny Zeťové

15. 8. 2020 LETNÍ SETKÁNÍ KRAJKÁŘEK 2020 10.00 – 15.00
T‑klub Ostrov

ukázky krajkářského umění

19. 8. 2020 KARETNÍ PODVEČER 15.00 – 17.00
Městská knihovna Ostrov

herní odpoledne pro dospělé

19. 8. 2020
KLÁŠTERNÍ PODVEČER
S FRANCOUZSKÝMI ŠANSONY

18.30 – 20.30
Klášterní areál
‑ Posvátný okrsek Ostrov

letní koncert před kaplí sv. Floriána

21. 8. 2020 OSTROVSKÉ TRHY 10.00 – 17.00
Mírové náměstí Ostrov

letní trhy ‑ prodej sazenic, zdravé 
výživy, sýrů, uzenin, domácích
zákusků, koření, oděvů, bižuterie, 
ovoce a zeleniny...

23. 8. 2020 JÓGOVÉ DOPOLEDNE V PARKU 9.00 – 12.00
Zámecký park Ostrov

protáhněte si tělo s Yoga club Petraki

28. 8. 2020 LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI 2020 14.00 – 17.00
Městská knihovna Ostrov

odpoledne pro rodiče s dětmi

29. 8. 2020
ZÁMECKÉ DIVADLO – DVEŘE
– JAN ZINDULKA

od 21.00
Zámecký park Ostrov

divadelní soubor JIRÁSEK Nejdek 
uvádí „úsměvohru“

9. 7. 2020
‑ 30. 8. 2020

RETRO VLNA
ANEB HRAVĚ I ZDRAVĚ

otevírací doba radnice
Stará radnice Ostrov

herní výstava nabízí přes 100 artiklů 
výrobce Kovozávody Semily

1. 8. 2020
‑ 31. 8. 2020

CÍRKEVNÍ UMĚNÍ ZÁPADNÍHO 
KRUŠNOHOŘÍ A ZNIČENÉ
KOSTELY NA KARLOVARSKU

otevírací doba kostela
klášterní kostel Zvěstování 
Panny Marie

stálá expozice

13. 8. 2020
‑ 30. 9. 2020 VZPOMÍNKY Městská knihovna Ostrov Výstava obrazů a šperků

28. 8. 2020
‑ 31. 12. 2020 IQRACE 2.0 Městská knihovna Ostrov soutěž pro děti a mládež

akce vhodná i pro rodiny s dětmi

PŘIJĎTE SE ROZLOUČIT S PRÁZDNINAMI DO ZÁMECKÉHO PARKU
I  letos připravuje městská knihov‑
na v  Ostrově zábavné odpoledne, 
během nějž se návštěvníci rozloučí 
s  letními prázdninami. Pestrý pro‑
gram pro děti i  dospělé bude při‑
praven poslední srpnový pátek v zá‑
meckém parku.

„Pro děti budou připravena soutěž‑
ní stanoviště, skákací hrad, malování 
na obličej a  facebooková fotosoutěž 
dětských pohádkových kostýmů. Tě‑
šit se můžete na virtuální realitu, bude 
pro vás připravena airsoftová střelnice 
a také ukázky psího flyballu,“ popisuje 

program Jana Skůrová, zástupkyně 
ředitelky Městské knihovny Ostrov, 
s tím, že pokud nevíte, co je flyball, ne‑
vadí a měl by to být další důvod, proč 
si Loučení s prázdninami nenechat ujít.

V programu je tradičně myšleno i na 
dospělé, kteří se mohou zapojit do 
burzy knih, zakoupit drobné předmě‑
ty nebo ochutnat dobroty ve stáncích 
s občerstvením.

„Letos se k nám opět připojí Měst‑
ská policie Ostrov, Hasiči Ostrov, 
MDDM Ostrov, Besip – Karlovar‑
ský kraj, CZLan, společnost Witte 

Automotive,“ dodává zástupkyně ře‑
ditelky.

Příjemné odpočinkové odpoledne 
v  zámeckém parku můžete navštívit 
v  pátek 28. 8. 2020 od 14 hodin. Na 
místě budou do 17 hodin otevřena 
i  soutěžní stanoviště pro děti, které 
si mohou za 20 korun zakoupit hrací 
kartu.

Aktuální informace o  akci najdete 
také na webových stránkách knihovny 
(mkostrov.cz), případně na facebooko‑
vém profilu oddělení pro mládež 
(@oddelenipromladez).  (red)
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KULTURNÍ AKCE

co? 

1.8.
 sobota
17.30 hod.

 

K2 VLASTNÍ CESTOU
režie: Jana Počtová | Česko | dokumentární
93 min. | vstupné: 120 Kč 

6.8.
 čtvrtek
20.00 hod.

 

 

DÉMON ZATRACENÍ

TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ

režie: Brett Pierce, Drew T. Pierce | USA | horor 
95 min. | vstupné: 120 Kč

režie: Walt Dohrn | USA | animovaný
| 91 min. vstupné: 150 Kč dospělí, 130 Kč děti 

7.8.
 pátek
17.30 hod.

7.8.
 pátek
20.00 hod.

8.8.

13.8.

sobota

čtvrtek

17.30 hod.

17.30 hod.

 

 

AVA: BEZ SOUCITU

SCOOB!

režie: Tate Taylor | USA | drama, krimi, thriller, mysteriózní
| vstupné: 120 Kč96 min.   

režie: Tony Cervone | USA | animovaný
93 min. | vstupné: 130 Kč dospělí, 110 Kč děti

 

SCOOB!
režie: Tony Cervone | USA | animovaný
93 min. | vstupné: 130 Kč dospělí, 110 Kč děti

15.8.
 sobota
20.00 hod.

V SÍTI 18+
režie: Barbora Chalupová, Vít Klusák | Česko | dokumentární

| 100 min. vstupné: 100 Kč 

 

HURÁ DO DŽUNGLE

HURÁ DO DŽUNGLE

CASTING NA LÁSKU

MULAN

NOVÍ MUTANTI

ŠARLATÁN

VZHŮRU ZA SNY

MULAN

VZHŮRU ZA SNY

ŠARLATÁN

NOVÍ MUTANTI

CASTING NA LÁSKU

režie: Brent Dawes | Mauricius | animovaný
vstupné: 120 Kč  

režie: Brent Dawes | Mauricius | animovaný
vstupné: 120 Kč  

režie: Eva Toulová | Česko | komedie
(*12) vstupné: 120 Kč 

režie: Niki Caro | USA | dobrodružný, drama, rodinný 
106 min. | (*15) vstupné: 150 Kč dospělí, 130 Kč děti 

režie: Josh Boone | USA | horor, sci-fi, akční
95 min. | vstupné: 130 Kč 

režie: Agnieszka Holland | Česko, Irsko, Polsko, Slovensko | životopisný,
drama | | 118 min. vstupné: 130 Kč  

režie: Kim Hagen Jensen, Tonni Zinck | USA | animovaný
| 81 min. vstupné: 110 Kč  

režie: Niki Caro | USA | dobrodružný, drama, rodinný 
106 min. | (*15) vstupné: 130 Kč dospělí, 110 Kč děti 

režie: Kim Hagen Jensen, Tonni Zinck | USA | animovaný
| 81 min. vstupné: 110 Kč  

režie: Agnieszka Holland | Česko, Irsko, Polsko, Slovensko | životopisný,
drama | | 118 min. vstupné: 130 Kč  

režie: Josh Boone | USA | horor, sci-fi, akční
95 min. | vstupné: 130 Kč 

režie: Eva Toulová | Česko | komedie
(*12) vstupné: 120 Kč 

1.8.
sobota
20.00 hod.

 

 

 

100 min. vstupné: 130 Kč | 

3BOBULE

AVA: BEZ SOUCITU

režie: Martin Kopp | Česko | komedie

režie: Tate Taylor | USA | drama, krimi, thriller, mysteriózní
| vstupné: 120 Kč96 min.   

 

TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ
režie: Walt Dohrn | USA | animovaný

| 91 min. vstupné: 130 Kč dospělí, 110 Kč děti 

20.8.

21.8.

27.8.

22.8.

28.8.

20.8.

27.8.

21.8.

28.8.

22.8.

29.8.

29.8.

čtvrtek

pátek

čtvrtek

sobota

pátek

čtvrtek

čtvrtek

pátek

pátek

sobota

sobota

sobota

17.30 hod.

17.30 hod.

20.00 hod.

17.30 hod.

20.00 hod.

20.00 hod.

17.30 hod.

20.00 hod.

17.30 hod.

20.00 hod.

17.30 hod.

20.00 hod.

8.8.
sobota
20.00 hod.

 
DÉMON ZATRACENÍ
režie: Brett Pierce, Drew T. Pierce | USA | horor 
95 min. | vstupné: 120 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

titulky

titulky

dabing

dabing

dabing

dabing

titulky

titulky

titulky

titulky

kino
kdy? srpen 2020

6.8.
 čtvrtek
17.30 hod.

 

www.dk-ostrov.cz
DDůůmm  kkuullttuurryy  OOssttrroovv,,  pp..oo..  ||  MMíírroovvéé  nnáámm..  773333  ||  tteell..  772244  550099  228877

13.8.
čtvrtek
20.00 hod.

 
V SÍTI 18+
režie: Barbora Chalupová, Vít Klusák | Česko | dokumentární

| 100 min. vstupné: 100 Kč 

 

 

TENET
režie: Christopher Nolan | USA, Velká Británie | akční,
drama, sci-fi | vstupné: 140 Kč 

 

titulky

2D

2D

2D

3D

3D

2D14.8.

20.00 hod.
 pátek

 

TENET
režie: Christopher Nolan | USA, Velká Británie | akční,
drama, sci-fi | vstupné: 140 Kč 

 

titulky15.8.

17.30 hod.
 sobota

14.8.
 pátek
17.30 hod.
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Z REDAKČNÍ POŠTY

PODĚKOVÁNÍ
Pečovatelská služba Res vitae, z. s., by 

touto cestou ráda poděkovala všem, kte‑
ří se během období pandemie covid‑19 
snažili nabídnout pomocnou ruku. Jelikož 
i nám zpočátku chyběly základní ochran‑
né pomůcky, byla pomoc ze strany veřej‑
nosti více než vítána. Díky patří jednotliv‑
cům, ale i příbuzným našich klientů, kteří 
byli v krátkém časovém období schopni 
našít a  darovat naší pečovatelské službě 
desítky látkových roušek. Další látkové 
roušky, které byly rozdány klientům uby‑
tovaným v DPS Ostrov, byly poskytnuty 
ze strany Městské knihovny Ostrov.

Největší pomoc ale přišla od vietnam‑
ské komunity v zastoupení Ha Thi Ngoc 
Tinh, Bui Anh Duc, Nguyen Thuy Nga 
a Ha Thi Thanh Hai, kteří provozují Mini 
Market v  Brigádnické ulici a  Večerku 
v Masarykově ulici v Ostrově. Dodali nám 
500 kusů látkových roušek a výrazně tak 
pomohli doplnit zásoby u našich klientů 
v terénu. Další jejich pomoc byla v podo‑
bě zásob trvanlivých potravin, pitné vody, 
kartonů s mlékem a dalších nápojů, které 
jsme pak mohli začít roznášet mezi naše 
klienty, ale i veřejnost. Vaše pomoc nám 
usnadnila průběh tak náročných dní.

Děkujeme. Res vitae, z. s.

DOBROVOLNICTVÍ JE K NEZAPLACENÍ, POMÁHAT MŮŽETE I VY
„V posledních měsících se každý z nás 

stal dobrovolníkem, člověkem, který 
pomáhal druhým. Šili jsme roušky, na‑
kupovali sousedům, tiskli ochranné štíty 
a mnoho dalšího,“ vzpomíná na časy ne‑
dávno minulé Jaroslava Deckerová, koor‑
dinátorka dobrovolníků Instand, z. ú.

Ta se snaží v lidech dobrovolnictví pro‑
bouzet i  nadále a  snaží se je získat pro 
dobrou věc.

„Dobrovolnické centrum Instand 

působí v Karlovarském kraji od roku 2012. 
Dobrovolníci tráví volný čas se seniory, 
dětmi, s  lidmi s  mentálním postižením 
a dalšími potřebnými. Cílem našich pro‑
gramů je začlenění lidí do společnosti, trá‑
vení volného času, psychosociální podpo‑
ra nebo odpoutání od samoty,“ pokračuje 
dále koordinátorka, jejímž cílem je získat 
pro tuto činnost i obyvatele z Ostrova.

Pokud máte zájem stát se dobro‑
volníkem a pomáhat druhým, Instand 

vám pomůže najít dobrovolnickou 
činnost, kterou hledáte, proškolí vás 
a zajistí podporu během dobrovolnic‑
ké činnosti.

„Na závěr bych ráda zmínila citát, který 
říká, že dobrovolnictví není zadarmo, pro‑
tože by bylo bezcenné, ale protože je k ne‑
zaplacení,“ dodává Jaroslava Deckerová.

Případní zájemci ji mohou kontaktovat 
telefonem na 605 001 950 nebo mailem: 
dobrovolnictvi@instand.cz.   (red)

STĚHOVÁNÍ
ČR + EVROPA

chleRY
DO

L
bře
evně

tel./fax:
mobil:

353 220 554
602 444 940

INZERCE INZERCE 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 - 229,- Kč/ks.                                                                          

Prodej: 11. 8.  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 

RODIČE SAMOŽIVITELÉ MOHOU VYUŽÍT 
POČÍTAČE S INTERNETEM V CENTRU 
MATERIÁLNÍ POMOCI

Ostrovské centrum materiální pomo‑
ci nabízí nově rodičům samoživitelům 
možnost internetového přístupu, práci 
na počítači, tisknutí i kopírování. Dle in‑
dividuální domluvy je podle pracovnice 
centra Jitky Havránkové možnost využití 
počítačů i pro žáky a studenty, kteří si tady 
práci již vyzkoušeli v době pandemie.

„V blízké době chystáme ve spolupráci 
s  dobrovolnickým centrem Instand kur‑
zy šití jak pro začátečníky, tak pokročilé 
a v případě potřeby také možnost práce 
na šicím stroji. Přihlášky jsou k  dispo‑
zici na našich internetových stránkách 
www.nadech.eu. Těší nás, že o tuto akti‑
vitu máte zájem,“ říká Jitka Havránková 
s tím, že potěšitelný je i zájem dobrovol‑
níků o  pomoc v  Centru s  tříděním věcí 
a plánováním aktivit pro děti.

Od září se v centru připravuje drama‑
tický kroužek a  tvořivá dílnička nejen 
pro děti a  začátek školního roku zpří‑
jemní divadelní představení pohádky 
Mančiny hádanky z  taktovky amatér‑
ského spolku Difadlo.

„Aktuálně v srpnu plánujeme pro děti 
letní pobyt na Mariánské, čeká nás dob‑
rodružná cesta, tvoření, hry a  skotačení 
provázené dětským smíchem a  radostí. 
V  těchto aktivitách vidíme velký přínos, 
stejně jako ve víkendovém setkávání ro‑
dičů, které nám přináší nové poznatky, 
nová seznámení, společné hledání možné 
cesty a pomoci. Toto vše můžeme realizo‑
vat díky finančním darům a příspěvkům, 
které nám poskytují laskaví dárci pro lepší 
chvíle a naději samoživitelům a jejich dě‑
tem,“ dodala Jitka Havránková, která všem 
děkuje, že pomáhají pomáhat.  (red)

mailto:dobrovolnictvi@instand.cz
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KULTURNÍ AKCE

FOTOHÁDANKA NA MĚSÍC SRPEN
Srpnová hádanka přináší detail mistrov‑

ského kamenického díla od kamenického 
mistra Paula Büttnera. Kde je u  nás ve 
městě maskaron s vypláznutým jazykem?

Řešení hádanky z červencového čísla 
OM. Reliéfy pěti učenců od akademické‑
ho sochaře Ludvíka Kodyma se nachází 
ve vstupu do ostrovské nemocnice. Za 

zmínku jistě stojí, že položení základní‑
ho kamene 3. 5. 1958 se účastnil ministr 
zdravotnictví dr. J. Plojhar.

Josef Macke

Řešení fotohádanky z červencového čísla. Foto: Josef Macke Srpnová hádanka. Foto: Josef Macke

SPORTOVIŠTĚ V SRPNU
KOUPALIŠTĚ OSTROV
Hlavní třída 1221, Ostrov
Provozní doba
Po ‑ Ne 9.00 – 20.00
Vstupné: Kompletní ceník na webu
koupalisteostrov.cz, nebo na str. 4

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
Kompletní ceník na webu MDDM

ATLETICKÝ STADION
Masarykova 1289, Ostrov
www.icostrov.cz/atleticky‑stadion
Provozní doba
Po – Pá 8.00 ‑ 16.30
So, Ne a St. svátky 12.00 ‑ 20.00
Vstup: běžecká dráha 20 Kč/hod.
Kompletní ceník na webu IC

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
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.
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PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

JAK JSME TVOŘILI
Konec školního roku byl pro naši 

Základní uměleckou školu Ostrov 
vždy impulzem k  oceňování žáků za 
úspěchy v  uběhlých soutěžích. V  le‑
tošním roce nám snažení našich žáků 
sice přetrhla pandemie, ale přesto stih‑
li ještě na podzim divadelníci ze sou‑
boru HOP‑HOP získat cenu nejvyšší, 
a  to hlavní cenu poroty na Světovém 
festivalu mladého divadla v  Rusku, za 
představení Běž, chlapče, běž v  režii 
Ireny Konývkové a  tanečníci ze sou‑
boru Mirákl první místo na mistrov‑
ství světa Jazz Dance za choreografii 
A. Burešové Dr. Jazz. Tento soubor si 
mohl i  užít reprezentaci na meziná‑
rodním kulturním festivalu EXPO 2019 
v Pekingu, i když o pár měsíců později 
se právě Čína stala ohniskem nákazy, 
která nedovolila postupy do vyšších 
kol našim šikovným žákům. Houslisté 
M. Majtan, A. Vlašímská, A. Vojteko‑
vá, E. Hrušková, L. Sedláčková tak zů‑
stali jen v okresních kolech, ač všichni 

postoupili z prvních míst do kola kraj‑
ského. Stejně tak recitátoři A. Hájková, 
S. T. Machač, K. Pöseltová, N. Szabo, E. 
Zeroniková, B. Lišková, M. Tegdová, K. 
Novák a  J. Kopál nemohli potěšit di‑
váky svými přednesy v  krajském kole, 
ač za ně obdrželi cenu nejvyšší v kole 
okresním. Těsně před zavřením škol 
proběhlo krajské kolo Celostátní sou‑
těže literárně‑dramatických oborů ve 
slovesnosti, ve kterém Bronzové pás‑
mo za literární práci Poslední koktejl 
hříchu získala J. Kromková, Zlatým pás‑
mem pak byly oceněny literární práce 
Podivný případ se slepcem T. Besperá‑
tové; (Ne) Obyčejná T. Horčičkové; Co 
si přejeme, aby andulka vyzpívala A. 
Hájkové, I. Chernyavské, S. T. Machače, 
T. Matouška, E. Mikeskové, K. Pöselto‑
vé, A. Praštalo, K. Staňkové, N. Szabo, E. 
Zeronikové a Holubí kabaret T. Bespe‑
rátové, T. Horčičkové, G. Chochelové, 
J. Kromkové, P. Poberežníkové. Zlaté 
pásmo s  postupem do celostátního 

kola do Uherského Hradiště si pak již 
nemohli vychutnat T. Besperátová, T. 
Horčičková, M. Huk, G. Chochelová, J. 
Kromková, T. Kučerová, K. Kutilová, B. 
Netrhová, Z. Novotná, P. Pobereřníko‑
vá, J. Rambousek, J. Svačina, Z. Tekely se 
svou literární prací Bez ní. Po otevření 
škol v červnu pak překvapivě rychle za 
sebou proběhla soutěž experimentál‑
ního divadla, kde se podařilo z jedno‑
ho ze čtyř uskutečněných regionálních 
kol postoupit na celostátní přehlídku 
Šrámkův Písek souboru HOP‑HOP 
ve složení V. Bauchner, J. Ďuržová, S. 
Horčičková, T. Novák, L. Ratajčáková, 
J. Roháč, A. Valenta s představením Je‑
den z nás lže v režii I. Konývkové. Pro 
soubor je nevídané pochlubit se účastí 
na celostátní přehlídce Šrámkův Písek, 
i  když teprve v  září plánuje premiéru. 
Radost měli i naši učitelé Hana Vaculí‑
ková z přijetí Patricie Luxové na Střední 
uměleckoprůmyslovou školu Zámeček 
Plzeň, obor Grafický design a média, či 

SLUNÍČKOVÁ MINI ŠKOLKA POMŮŽE DĚTEM S ADAPTACÍ
Změna denního rytmu, nový dětský 

kolektiv a  autorita dospělých. To vše 
jsou zásadní změny, které čekají na děti 
mířící poprvé do školky. Pro některé 
může být taková změna náročná. Aby 
ji děti lépe zvládaly, je možno je zapsat 
do Sluníčkové mini školky, která je ote‑
vřena v ostrovském Rodinném centru 
Sluníčko.

„Naším cílem je, aby si dítě rychle 
zvyklo být s jinými dospělými a s jiný‑
mi dětmi. V  úterý a  ve středu v  čase 
9–12 h. je pro děti připravený program 
podobný tomu v běžných mateřských 
školách. Věnujeme se pohybu, výtvar‑
né činnosti, zpěvu a  samozřejmostí 
jsou i vycházky. Společně si děti snědí 
svou svačinku, kterou jim připravili ro‑
diče. Děti mohou docházet na jeden, 
nebo oba dny,“ popisuje základní prin‑
cipy mini školky Blanka Krejzová ze 
Sluníčka.

Mini školka je určena nejen dětem, 
které půjdou v září poprvé do normál‑
ní školky, ale i těm, které nebyly přijaty 
od září, nebo budou nastupovat do 
školky později.

„Rodinné centrum nabízí i  zájmové 
kroužky. Ferda Mravenec je zaměřený 
na tvoření, Hojačky na zpěv, hry a ta‑
nec s důrazem na folklor a máme také 
cvičící Neposedné sluníčko, které je 
rozdělené podle věku dětí,“ doplňuje 

Blanka Krejzová.
A i když se program centra zaměřuje 

hlavně na děti, své si tady najdou i ro‑
diče. V červnu tady měla Andrea Flo‑
riánová pro maminky přednášku „Jak 
na tělo po porodu“. Všichni dospělí 
se mohli zúčastnit druhého povídání 
Hlas srdce s  Jiřím Vysockým, který šel 
loni dobročinný pochod pro nemoc‑
nou Michalku a v srpnu půjde 100 ki‑
lometrů bos pro Vašíka.

„V září se můžete těšit na pokračování 

tohoto zajímavého povídání, na jehož 
konci je vždy relaxace s hraním na ti‑
betské mísy. Na závěr chceme poděko‑
vat všem účastníkům swapu věcí pro 
děti. Sešlo se velké množství hezkého 
oblečení, hraček a pomůcek. Co si lidé 
nevybrali, jsme předali organizaci Ná‑
dech, která pomáhá rodičům samoži‑
vitelům. Žádná z  věcí tedy nepřišla 
nazmar,“ dodala Blanka Krejzová s tím, 
že centrum Sluníčko najdete i na face‑
booku nebo instagramu.  (red)

Děti ze Sluníčkové mini školky chodí na pravidelné procházky.
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PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

Petr Tyr z  přijetí Alana Burdy na Hu‑
dební obor Konzervatoře Teplice, obor 
hra na bicí nástroje.

Jak jsem již uvedla, soutěžní snaže‑
ní nám přetrhla pandemie, ale roz‑
hodně nepřetrhla tvorbu našich žáků 
a  jejich učitelů. To, co se zdá přímo 
absurdní, že by se umění dalo učit na 
dálku, vyvrátili pedagogové ZUŠ svým 
tvořivým přístupem a aktivitou svých 
žáků a  mnohdy celých rodin hned 
v  prvních dnech karantény. Videona‑
hrávky s tančícími tatínky a jejich dět‑
mi či divadelní etudy hrané mnohdy 
celou rodinou, osobitá hudební videa 
vylepšená hudebním doprovodem 
rodiče, taneční lekce v  kooperaci na‑
šich žákyň a světových tanečníků, ale 
především vzniklé studijní materiály, 

které učitelé „zušky“ mohou využí‑
vat i v době prezenčního studia, toho 
byly důkazem. „Statistika věda je, má 
však přesné údaje“ se zpívá ve známé 
pohádce, a  tak při meditování nad 
uběhlým rokem bych se ráda na závěr 
pochlubila akčností a tvořivostí učite‑
lů ZUŠ a Vás, ostrovských občanů, kte‑
ří s  námi prostřednictvím svých dětí 
sdílíte umění, menší statistikou právě 
z doby koronaviru. Za 7 týdnů covidu, 
kdy na ZUŠ Ostrov byla distanční vý‑
uka a vyučování probíhalo přes Skype, 
WhatsApp, Google Drive, Messenger, 
FaceTime, Zoom, Google Hangouts, 
Meet, Instagram atp., se v průměru za‑
pojilo do výuky 85 % žáků (u 13 učite‑
lů dokonce 100 %), žáci sami či společ‑
ně s učiteli vytvořili 3 367 videí, učitelé 

pak připravili 1639 materiálů pro výu‑
ku. Zkrátka jsme se spolu bavili, smáli, 
podporovali se a tvořili ze svých poko‑
jů četné choreografie, výtvarná díla, 
přednesy, rozhlasové pohádky, expe‑
rimentální tvorbu hranou i  psanou, 
hráli skladby i  cvičení, zkrátka komu‑
nikovali nejen prostřednictvím umění 
3628 vyučovacích hodin. V  průběhu 
těchto hodin vzniklo možná něco víc 
než jen umění všeho druhu, a to přá‑
telská vazba mezi učitelem a  žákem, 
učitelem a rodinou. A za to bych chtě‑
la všem zapojeným do společného sdí‑
lení moc poděkovat. Děkuji a těším se 
na setkání s Vámi, s ostrovskými rodi‑
nami, v dalším školním roce.

Irena Konývková,
ředitelka ZUŠ Ostrov

OSOBNÍ ZPOVĚĎ ŽÁKA
Když jsem nastupoval do naší školy 

v Ostrově a hlavně do posledního roční‑
ku, tak jsem měl strach a velké obavy, co 
mě tam čeká a  jak to všechno zvládnu. 
Kolik dětí se mi bude posmívat a  jak si 
na mě zase budou ukazovat, že jsem jinej 
a že nejsem z kompletní rodiny. Nikdo se 
mi nemůže divit, že jsem odmítal přejít na 
novou školu. Bohužel v mé bývalé škole 
rušili 9. třídu. Teď ale říkám bohudík! Po‑
znal jsem mnoho kamarádů a dětí sobě 
rovných, kteří nebyli zlí. Většina měla své 
vlastní problémy a  někteří i  zdravotní. 
Nikdo nebyl zlý a nikdo se k nikomu ne‑
choval agresivně. Ve škole bylo mnoho 
aktivit a školních vystoupení. Také různé 
ruční práce a kultura. Za všechno děkuji 
paní ředitelce, učitelkám a  asistentkám, 
které nám věnovaly mnoho času a hlavně 
s námi měly trpělivost a porozumění. Byl 
jsem rád na této škole a škoda, že jen je‑
den rok. Nemám negativní zkušenosti asi 
s nikým a s ničím problémy. Ještě jednou 
děkuji všem, kdo pracují na této škole.

Žák IX. A p. uč J. Kopecké
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STOLPERSTEINE V OSTROVĚ
Stolpersteine, česky nazývané kame‑

ny zmizelých, jsou vlastně zvláštní dla‑
žební kostky. Kostky, které jsou opat‑
řeny mosaznou destičkou s  vyrytými 
jmény a daty. Jde o připomínku obětí 
holocaustu na místech, kde tito lidé 
žili. Německý umělec Gunter Demnig 
položil svůj první stolperstein 16. pro‑
since 1992 před radnicí v  Kolíně nad 
Rýnem. Dnes jsou po celé Evropě tisíce 
kamenů zmizelých a  další každoroč‑
ně přibývají. Na Karlovarsku se první 
kameny upomínající oběti holocaus‑
tu objevily v  roce 2015 v  Chodově, 
aby připomínaly rodinu židovského 
obchodníka Kronbergera. Od 1. září, 
tedy v den výročí vypuknutí 2. světové 
války, budou kameny zmizelých i v na‑
šem městě. Vsazeny budou v 17.00 do 
chodníku v  Nádražní ulici před do‑
mem č. p. 297. Proč právě zde?

Dům zakoupil před rokem 1920 
pro svoji rodinu Rudolf Löwenstein, 
spolumajitel ostrovské porcelánky 
Pfeiffer & Löwenstein. Po smrti Ru‑
dolfa Löwensteina (15. 2. 1873 – 8. 6. 
1923) se spolumajitelkou továrny stala 
jeho žena Louise Löwenstein, rozená 
Fleischmann (25. 8. 1886 – 7. 3. 1944). 
Rodinnou vilu dále obývala se syny 
Karlem Hansem (4. 6. 1914 – 1984) 
a Fritzem Erichem (26. 9. 1918 – 7. 3. 
1944). Nad osudy bohaté židovské 
rodiny se začala mračna nacistické 
nenávisti stahovat již několik let před 
válkou. Německé tajné služby se po‑
mocí svých tajných agentů, přitom 

však československých občanů Karla 
Feila a Gustava Reichenauera, zajímaly 
v Ostrově také o rodinu Löwensteinů. 
Není proto asi náhodné, že byl Hans 
Karl Löwenstein při své cestě do Ně‑
mecka 24. ledna 1936 hned po překro‑
čení hranic zatčen a uvězněn. Naštěstí 
ještě pomohla intervence českosloven‑
ského velvyslanectví a  mladý muž se 
záhy vrátil domů.

Neuplynou ani dva roky a  nacistic‑
ká bestie zasáhne v Ostrově do osudů 
nejen židovských průmyslníků, ale dra‑
maticky ovlivní i životy desítek Čechů 
a  německých antifašistů. Ještě před 
záborem pohraničí v  říjnu 1938 od‑
chází z Ostrova většina českých rodin. 
Po mnichovské dohodě je řada míst‑
ních německých antifašistů zatčena. 
Majetek rodiny Löwensteinů je brzy 
po záboru zabaven a arizován. Louisa 
Löwensteinová je donucena nevýhod‑
ně odprodat svůj podíl v  porcelánce 
spoluvlastníkovi Josefu Pfeifferovi. 
Pfeiffer neměl k vyplacení dostatek ho‑
tovosti, a tak již v prosinci 1938 zažádal 
u župního úvěrového úřadu o poskyt‑
nutí úvěru 170 000 RM. Peníze měly 
být použity nejen na investice a provoz 
porcelánky, ale právě i  jako odstupné 
pro židovskou spolumajitelku továrny. 
Na počátku jednání s  bankami bylo 
uvažováno o  odstupném 75 000 RM. 
Říšskoněmecké úřady však vyvíjely 
nátlak, který se ještě zvýšil po okupa‑
ci zbytku Čech v březnu 1939, a Lou‑
ise Löwensteinové tak bylo nakonec 

vyplaceno zřejmě jen 25 000 RM.
Po záboru pohraničí v  říjnu 1938, 

když přišla rodina o  domov, nalez‑
li Löwensteinové nakrátko útočiště 
v  Karlových Varech a  také v  rodišti 
matky v Dobříši. Po pár měsících jejich 
uprchlická pouť ale pokračovala dále 
do Prahy. Staršímu synovi Hansovi se 
ještě podařilo před nacisty uprchnout 
do Anglie. Matka s  mladším synem 
Fritzem však zůstali v  protektorátu 
a to se jim stalo osudným. 13. červen‑
ce 1943 byla Louise i  se synem Frit‑
zem transportována do terezínského 
ghetta, odkud 6. září 1943 pokračovali 
dále do Osvětimi. Zde oba zahynuli při 
likvidaci tzv. terezínského rodinného 
tábora 7. března 1944. Starší syn Hans 
v Anglii vstoupil do spojenecké armá‑
dy a  zapojil se tak do boje s  nacisty. 
Po válce se nakrátko do Ostrova ještě 
vrátil, ale nakonec znovu emigroval. 
Nejprve odešel do Anglie a  následně 
do Kanady, kde žil s manželkou Hope 
Bryan a dvěma syny. V emigraci převzal 
jméno své ženy, a zemřel tak v Kanadě 
v roce 1984 jako John Bryan.

Až půjdete příště Nádražní ulicí ko‑
lem domu č. p. 297, na malou chvilku 
se zastavte a povšimněte si mosazných 
kamenů v dlažbě. Je to jen malá upo‑
mínka na tragický osud jedné židovské 
rodiny, upomínka, že válečné běsnění 
se nevyhnulo ani našemu městu.

Josef Macke
Za pomoc s článkem děkuji 

Zdence Čepelákové

Ilustrační foto (pixabay.com)
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Letohrádek Ostrov,
pobočka Galerie umění Karlovy Vary

Zámecký park 226, 363 01 Ostrov
tel. 737 072 522 nebo 720 052 725
e‑mail: letohradek@galeriekvary.cz

www.letohradekostrov.cz
Facebook: Letohrádek Ostrov

Vstup na všechny výstavy volný

AKTUÁLNÍ VÝSTAVY:
4. 6. – 30. 8. 2020
Odkud známe Vodníka a Polednici?

Výstava připomíná 150. výročí úmrtí 
Karla Jaromíra Erbena a  jeho nejznámější 
literární dílo, soubor balad nazvaný Kytice. 
Výstavní soubor připravený ze sbírkových 
fondů Galerie umění Karlovy Vary před‑
stavuje nejen ilustrace ke Kytici, ale také 
díla, která jsou jejími motivy inspirovaná 
(zastoupena bude mj. tvorba Ludmily 
Jiřincové, Jana Konůpka či Stanislava Su‑
chardy).
4. 6. – 30. 8. 2020
Pravda / Krása / Posedlost – Osobnosti 
české moderny 1. poloviny 20. století

Výstava obrazů a  sochařských děl ze 
sbírek karlovarské galerie představuje 
špičková díla významných autorů (např. 
A. Slavíček, J. Preisler, P. Kotík, F. Muzika, 
E. Filla, J. Štursa, J. Horejc). Výstavní soubor 
v žánrovém rozptylu od krajinomalby přes 
figurální tematiku až po zátiší ukazuje, jak 
se v dílech obsah pravdy, krásy a posedlosti 
proměňoval.

STÁLÁ EXPOZICE:
Sbírka porcelánu Střední umělecko‑
průmyslové školy keramické a sklářské 
Karlovy Vary

Stálá expozice unikátní sbírky porcelá‑
nu ze Střední uměleckoprůmyslové školy 
v Karlových Varech mapuje období od po‑
čátků 19. století do 2. poloviny 20. století. 
Výstava prezentuje produkci významných 
porcelánek v regionu, ale představuje také 
ukázky světové produkce.

DOPROVODNÉ PROGRAMY:
neděle 30. srpna 2020, 13–18 hodin
Zahradní slavnost

Program tradičního dne otevřených 
dveří bude inspirovaný aktuálními výsta‑
vami ze sbírek galerie a zároveň bude der‑
nisáží těchto výstav. Pro návštěvníky bude 
připravena řada tvůrčích dílen, divadlo, 
komentovaná prohlídka výstavy Pravda/
Krása/Posedlost – Osobnosti české mo‑
derny 1. poloviny 20. století s Mgr. Bože‑
nou Vachudovou a také improvizační ta‑
neční vystoupení ve spolupráci se spolkem 
Vzbuďme Vary.



Modernizace na vysokorychlostní 
optický internet pro
Ostrov

Vysokorychlostní internet (rychlost připojení 
1 Gb/s), internetovou HD TV (např.  
s možností zpětného zhlédnutí pořadů) nebo 
připojení s nízkou odezvou ideální např. pro 
hraní her. To vše přináší modernizace na 
optickou síť, kterou společnost CETIN bude 
realizovat v Ostrově.

Optické připojení zajistíme zdarma pro 
celý dům, tj. ke každému bytu nebo jiné 
jednotce (komerční, nebytové, rozestavěné 
i plánované). V zájmu co nejrychlejší 
realizace budeme v uvedených lokalitách 
již brzy kontaktovat majitele domů nebo 
předsedy SVJ s žádostí o vyjádření 
souhlasu k napojení domu na optickou síť 
CETIN. Jeho udělením se majitel nebo SVJ 
nezavazuje k objednávce žádných služeb. 
Konkrétní technické řešení pro daný dům 
bude odsouhlaseno vždy před samotnou 
realizací oběma stranami.

CETIN, to je pevná telekomunikační 
síť, která je dostupná téměř v každé 
domácnosti. Navazujeme na dlouholetou 
tradici bývalého ČESKÉHO TELECOMU, a.s.  
a staráme se i o sítě v jeho původním 
majetku. Neprodáváme žádné služby, 
nabízíme tzv. otevřenou síť, kde služby 
prodávají poskytovatelé internetu – ti 
operátoři, které dobře znáte, a v současné 
chvíli od nich třeba využíváte řadu různých 
služeb včetně mobilního volání.

u	 Stabilita připojení 
 i za špatného 
 počasí

u	 Udržení rychlosti 
 a kvality pro desítky 
 připojených zařízení 
 najednou

u	 Internetová TV s možností 
 zpětného zhlédnutí a nahrávání

u	 Sledování videí online bez 
 sekání a v nejvyšší HD kvalitě

u	Možnost změny poskytovatele 
 bez změny sítě

Ověřte si, zda plánujeme  
napojit i váš dům a nechte nám na sebe kontakt,  

příp. rovnou udělte souhlas s napojením vaší nemovitosti na:

www.zrychlujemecesko.cz/chcioptiku 
Nevíte-li si rady, zavolejte nám na infolinku CETIN +420 238 461 111 (každý všední den 8:00-16:00).

Internetová TV na síti CETIN - neřešíte přechod televizního vysílání na DVBT-2!

INZERCE
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KUBA JANECKÝ DOMINOVAL A VILDA ŠMÍDL BRAL DVA BRONZY
Atletická sezona v letošním roce za‑

hajovala projektem „Spolu na startu“, 
po kterém se postupně začaly rozbí‑
hat jednotlivé mítinky a další závody.

„Do závodění se zapojili i  naši nej‑
menší závodníci, narození v roce 2009 
a mladší, kteří startovali v rámci Malé 
ceny města Chebu a dále se představi‑
li na oddílových závodech v  Ostrově 
a Karlových Varech,“ říká Petr Pavelka, 
trenér oddílu Atletika Ostrov, z. s.

Žáci se účastnili společného mist‑
rovství Plzeňského a  Karlovarského 
kraje ve Stříbře, kde se v  silné kon‑
kurenci neztratili. Na všech sprinter‑
ských tratích se představil Vilda Šmídl 
a ve finále běhu na 60 m dosprintoval 
na pátém místě.

„Následně vyválčil 2 bronzové 

medaile. Nejprve doběhl třetí na tří‑
stovce ve výborném čase 38,88 vteři‑
ny a po krátké chvíli vybojoval na sto 
padesáti metrech druhý bronz. Alice 
Česáková si doskočila se 464  cm pro 
4. místo ve skoku dalekém, na 6. místě 
dokončila svůj závod na 60 m překá‑
žek a odpoledne doběhla na 5. místě 
na 300 m. Největší překvapení nám 
však připravil Kuba Janecký, který 
v  kategorii mladšího žactva ovlá‑
dl strhujícím způsobem třístovku 
a  zanechal za sebou druhého v  cíli 
s  propastným rozdílem 2,5 vteřiny,“ 
pokračuje trenér s  tím, že dobré vý‑
kony předvedli i  ostrovští závodníci 
a závodnice.

V  dalších závodech pak ostrovští 
žáci s přehledem uhájili průběžná třetí 

místa v dlouhodobé soutěži družstev. 
Do závodů družstev zasáhli i ostrovští 
dorostenci a  junioři, kteří poměřili 
síly s borci Karlovarského, Plzeňského 
a  Jihočeského kraje. Mítink se konal 
v Karlových Varech, kde družstvo os‑
trovských dorostenek v tvrdé konku‑
renci obsadilo dělené 5. místo společ‑
ně s chebskými atletkami.

„Omar Ben Othmene posílil druž‑
stvo juniorů ŠAK Chodov a  pomo‑
hl jim k  druhému místu s  minimální 
ztrátou na vítěznou Škodu Plzeň,“ 
dodal Petr Pavelka s tím, že zhuštěná 
sezóna s  mnoha závody včetně mis‑
trovství Plzeňského a  Karlovarského 
kraje v  kategoriích dorostu, juniorů 
a  dospělých pokračuje i  během let‑
ních prázdnin.  (red)

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ,
ODBOR SLOVAN KARLOVY VARY
Kalendář veřejných turistických akcí v srpnu 2020
www.kctkvary.cz; fjw@volny.cz; 603 209 270

01. 08. Netradičně z Božího Daru přes hranice do Jáchymova
08. 08. Německo – Hrad Falkenberg, žulový kus historie
15. 08. Údolím potoka Tichá a řeky Mže z Plané do Pavlovic
22. 08. Duchcov – 17. letní turistický sraz Giacoma Casanovy
22. 08 Výstup na Roklan, 1453 m, a Obří hrad ‑ Volary (2 dny)
29. 08. Sokolovská padesátka – 53. ročník turistických pochodů

Všechny uvedené akce jsou volně přístupné 
i pro nečleny Klubu českých turistů. 
Bližší informace na www.kctkvary.cz; fjw@volny.cz; 603 209 270.

Atleti Ostrova se v uplynulých týdnech účastnili řady závodů.
Jako družstvo se představili i v Karlových Varech.

Kuba Janecký suverénně vyhrál svůj závod 
na tři sta metrů v kategorii mladší žáci.
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• DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

• POCTIVÁ RUČNÍ PRÁCE

• ČERSTVOST NA PRVNÍM MÍSTĚ

• EXKLUZIVNĚ V KAUFLANDU

  „Pravý mistr 
    má v sobě 
      pořádnou
      porci úcty.“

INZERCE



VÝHERNÍ KŘÍŽOVKA

TAJENKA KŘÍŽOVKY O CENY
Vážení čtenáři,

správné znění tajenky křížovky z minulého čísla 
je DŮM KULTURY. Z úspěšných luštitelů byla vy‑
losována paní Věra Pospíšilová, která obdrží dvě 
volné vstupenky na vybrané představení Domu 
kultury Ostrov.

Tajenku křížovky z  tohoto čísla zašlete nejpoz‑
ději do 15. srpna na: mesicnik@ostrov.cz; případ‑
ně doručte do Infocentra v Domu kultury Ostrov, 
Mírové náměstí 733, v zalepené obálce, označené 
„Ostrovský měsíčník“. Vždy uveďte celé své jméno 
a kontakt na vás. Ze správných odpovědí opět vy‑
losujeme výherce, který získá vstupenky na někte‑
rou z kulturních akcí Domu kultury Ostrov. Jméno 
výherce zveřejníme v  Ostrovském měsíčníku. Re‑
dakce měsíčníku vám děkuje za zájem o křížovku 
a přeje příjemné chvíle při luštění.

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

Raně barokní (viz tajenka) byl postaven v roce 
1685 v severozápadní části Starého náměstí v cent‑
ru historické části města Ostrov (Schlackenwerth). 
(Viz tajenka) nechali vztyčit ostrovští měšťané jako 
poděkování za ochranu před morovou epidemií. 
V roce 2009 byla provedena celková rekonstrukce 
sloupu, na jehož vrcholu je dnes umístěna kopie 
původní plastiky. (red)

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

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

servis oken a dveří

INZERCE

Půjčíme Vám
od 5 do 100.000,- Kč

Volejte obchodního zástupce

Mobil: 727 895 461
rpsn od 123,69 %
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