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Nastává čas Vánoc,
prožijte je v klidu a pohodě

Nastává čas Vánoc,
prožijte je v klidu a pohodě



Na všech našich prodejnách máme
automatizované externí defi brilátory (AED). 

 Vaše zdraví je naše první volba
Více informací naleznete na www.kaufl and.cz/aed

Hokej je naše 
první volba.

Jestli má nějaký sport k ledu blíž 
než hokej, je to právě para hokej.

A pokud našim hráčům něco nechybí, 
je to odvaha a nasazení. 

Proto podporujeme současně s celým českým 
hokejem i náš národní para hokejový tým. 

Zdeněk 
Krupička

Jestli má
než hoke

A pokud
je to odv

Proto po
hokejem 

Zdeněk 
Krupička

INZERCE



3www.ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.cz

AKTUALITY

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,

měsíc, který právě začíná, vždy býval 
symbolem dárků a  společných setká-
vání. Pro mnoho z nás byl také časem 
klidu a  rozjímání. Dokázali jsme najít 
čas, zastavit se a uklidnit mysl.

V  prosinci nejenže slavíme narození 
Ježíše Krista, ale doba adventu je za-
svěcena i vzpomínání na ty, které jsme 
ztratili. Obzvláště v  dnešní těžké době 
bychom měli těmto hodnotám dát pa-
třičnou vážnost a uvědomit si, kolik věcí 
se prakticky ze dne na den změnilo.

Letošní Vánoce jsou poznamenány 

současnou pandemií covid-19, musíme 
oželet jak spoustu tradičních akcí, tak 
i  návštěvy přátel a  známých. I  setkání 
s  rodinou by se mělo omezit jen na to 
nejnezbytnější. Určitě je namístě být stá-
le opatrný, dobře každou návštěvu zvážit 
a rozhodně nemít dojem, že se vše vráti-
lo do starých známých a mnohdy a pro 
mnoho bezstarostných kolejí. Tak to ur-
čitě není a v blízké době nebude.

Na druhou stranu bych byl rád, 
abyste si těmito věcmi nenechali svát-
ky zkazit a prožili je pokud možno bez 
problémů a komplikací.

Je také nutné zmínit, že advent je 
dobou dobročinnosti a  zvláště v  těch-
to dnech bychom neměli zapomínat, 
že jsou lidé, kterým se nedaří, a  pokud 
můžeme, otevřeme jim svá srdce i peně-
ženky. Dobrý skutek nebo pomoc jsou 
v  této době třeba mnoha lidem, a  tak 
nebuďme lhostejní a pomáhejme.

Vážení spoluobčané, přeji vám přede-
vším klidné a spokojené vánoční svátky, 
hodně pohody a  pod stromečkem si 
rozbalte ty nejkrásnější dárky, především 
zdraví a dobrou náladu.

Jan Bureš
starosta města

ADVENT A VÁNOCE V OSTROVĚ
Vážení a milí spoluobčané,

město Ostrov ve spolupráci se svými 
organizacemi pravidelně chystá v  ad-
ventní a vánoční době bohatý kulturní 
program pro Vás všechny. Ještě v  září 
jsme při finalizaci svátečního programu 
optimisticky doufali, že všechna ome-
zení v době Vánoc pominou a užijeme 
si pospolitost a blízkost rodiny i přátel, 
o kterou jsme byli po část roku ochu-
zeni.

V listopadu, kdy tento text píši, je kul-
tura s  trochou nadsázky stále na bodě 
mrazu. Žádné kulturní akce ani shroma-
žďování zatím nejsou povoleny. A  tak 
místo pozvánky na bohatý kulturní pro-
gram, plný hudby, výstav a  přátelských 
setkání, přicházíme jen s  omezeným 
a komorním programem. Ale stále věří-
me, že si ho už v prosinci budete moci 
alespoň částečně užít. Pokud se situace 
do té doby změní a rozvolňování bude 
citelnější, budeme se snažit vánoční pro-
gram v rámci možností ještě operativně 
obohatit.

Adventní čas tradičně zahájíme v ne-
děli 29.  listopadu  2020 rozsvícením vá-
nočního stromu na Mírovém náměstí. 

Byl bych moc rád, abyste si našli se svými 
blízkými čas na procházku městem, kte-
ré bude vánočně nasvíceno, a právě u vá-
nočního stromu se na chvíli zastavili. Tře-
baže to letos nebude hromadné setkání 
s kulturním programem a občerstvením, 
tak jak se již stalo tradicí, možná o to více 
to bude pro mnohé z Vás romantičtější 
a najednou vzácnější.

Přichystali jsme něco málo z  výstav, 
které, když bude povoleno, určitě na-
vštivte. V  klášterním kostele Zvěstování 
Panny Marie se můžete těšit na tradiční 
„Výstavu ostrovských sběratelů a bet-
lémářů“. Letos bude doplněna o několik 
betlémů z  depozitáře ostrovské farnos-
ti a  také zajímavé historické formičky 
a vánoční přání. V  lednu na tuto výsta-
vu naváže nová výstava „Bible a mince, 
peníze v příbězích Písma svatého“. Na 
vlastní oči si můžete prohlédnout min-
ce, které vstoupily do dějin. Vzhledem 
k dlouhému uzavření výstavních prostor 
na zámku bude až do poloviny ledna 
prodloužena „Výstava šperků a  replik 
panovnických korun známého šperka-
ře Jiřího Urbana“, která se do doby uza-
vření těšila obrovskému zájmu. Pokud 

jste příznivci podkroví Staré radnice, ne-
nechte si ujít výstavu, která nese přívlas-
tek něžná. Jedná se totiž o „Krajkování 
v Krušných horách“, kdy Vám skupina 
krušnohorských krajkářek představí tra-
diční ruční výrobu, zálibu a svůj um.

Věřím, že i přes nepřízeň vnějších okol-
ností, která nás letos pěkně potrápila 
a omezila v mnoha činnostech, plánech 
i snech, si Vánoce přesto užijeme. Třeba 
skromněji, ale o to více s uvědoměním si 
toho, na čem nám opravdu záleží a  jak 
vzácná může být společnost našich blíz-
kých, obzvláště pro ty, kteří letos někoho 
ztratili.
Hodně zdraví v novém roce nám všem!

S úctou
Marek Poledníček

místostarosta města Ostrova

Aktuální informace k vánočnímu programu v Ostrově najdete na www.icOstrov.cz/vanoce.

http://www.icostrov.cz/vanoce
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PROGRAM FINANČNÍ PODPORY BYTOVÉ VÝSTAVBY 
VE MĚSTĚ OSTROV BUDE POKRAČOVAT I V ROCE 2021

I v roce 2021 bude Ostrov podporovat 
výstavbu nových rodinných domů.

Rada města na svém zasedání dne 
9. 11. 2020 vyhodnotila výsledky tohoto 
programu a dospěla k závěru, že program 
je i spolu s ostatními opatřeními ve snaze 
o zvyšování bytových možností v Ostrově 
maximálně efektivní. Zájem z řad občanů 
je velký, a proto rada jednoznačně dopo-
ručila zastupitelstvu města schválit jeho 
prodloužení na rok 2021.

Program finanční podpory bytové vý-
stavby ve městě Ostrov je určen na koupi 
pozemku pro výstavbu rodinných domů 
a na výstavbu nových bytů a  rodinných 
domů v katastrálním území města Ostro-
va.

„Ukazuje se, že o  tyto dotace je velký 
zájem a i díky nim se daří rozšiřovat mož-
nosti bydlení v  Ostrově a  jeho místních 
částech,“ řekl starosta města Jan Bureš.

Program začal již v roce 1999 a za celou 
dobu jeho trvání město vyřídilo celkem 
429 žádostí s  celkovou výší vyplacených 
prostředků 54.684.000 Kč. Tím se řadí 
jednoznačně na první místo zájmu obča-
nů v  rámci programů finanční podpory 
v Ostrově.

Čerpat dotaci lze nejen na výstavbu 
v katastrálním území Ostrov, ale ve všech 
místních částech patřících do Ostrova, 
jako jsou např. Kfely, Květnová, Horní 
a Dolní Žďár atd.

Maximální výše dotace v  jednotlivém 
případě činí částku ve výši 150.000 Kč, 
kterou lze poskytnout na koupi pozemku, 
a následně ještě 150.000 Kč na vybudová-
ní bytu k vlastnímu bydlení. Zájemci tedy 
mohou čerpat až 300.000 Kč.

V roce 2020 bylo dosud proplaceno 19 

žádostí o dotaci a další 4 žádosti o dotaci 
budou předloženy na zasedání ZM dne 
9. 12. 2020 ke schválení. V případě schvá-
lení bude za rok 2020 vyčerpána celková 
částka z  upraveného rozpočtu ve výši 
3 450 tis. Kč. Dle sdělení stavebního úřa-
du očekává město do konce roku další 
žádosti.

„Protože se tento program osvědčil, 
budeme navrhovat zastupitelstvu města 
jeho prodloužení i pro rok 2021,“ řekl mís-
tostarosta Marek Poledníček. (kor)

Dotace z rozpočtu města je možné čerpat na stavbu rodinných domů i vznik nových bytových jednotek.

ŘEDITELE / ŘEDITELKY
Domu kultury Ostrov, příspěvkové organizace

Místo výkonu zaměstnání: Dům kultury Ostrov, Mírové nám. 733, 363 01 Ostrov
Platové podmínky: 12. platová třída (Nařízení vlády č. 341/2017 Sb.), platový stupeň dle uznané
praxe, osobní příplatek dle dosahovaných výsledků, pololetní odměny + další benefity
Předpopkládaný nástup: dle dohody
Lhůta pro doručení přihlášky: do 11. 12. 2020

Podmínky a bližší informace na www.ostrov.cz – sekce volná místa
Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov, tel. 354 224 999, podatelna@ostrov.cz

Město Ostrov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa
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AKTUALITY

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, A. S., INFORMUJE
Soutěž - v  září byla v  našem Kotel-

níčku uveřejněna soutěžní otázka: 
Jaká je celková výška všech komínů 
v  areálu Ostrovské teplárenské, a. s.? 
Vítězem soutěže se stal pan Zdeněk 
Nikl s  tipem 187,1 m. Celková výška 
všech komínů je 189,1 m, takže se od-
chýlil o  pouhé 2 metry. Panu Niklovi 

blahopřejeme a  ostatním účastníkům 
děkujeme za účast.

Cena tepla pro rok 2021 - jak jsme již 
informovali v našem Kotelníčku, cena 
tepla v roce 2021 ve všech kategoriích 
odběru bude stejná jako v roce 2020.

Hrušovský Tibor
předseda představenstva

Radostné vánoční svátky,
hodně zdraví, spokojenosti 

a mnoho osobních
i pracovních úspěchů 

v novém roce
Vám přeje

kolektiv pracovníků
Ostrovské teplárenské, a.s.

PF 2021
INZERCE

PROGRAM FINANČNÍ PODPORY NA ZMĚNU VYTÁPĚNÍ VE MĚSTĚ 
OSTROV - „OSTROVSKÁ KOTLÍKOVÁ DOTACE“

Ostrovskou kotlíkovou dotaci je možné použít na modernizaci vytápění, které přinese výrazné snížení emisí.

Rada města, která se konala 9. listopa-
du, doporučila zastupitelstvu města, aby 
i v roce 2021 byly poskytovány dotace na 
zlepšení ovzduší ve městě.

„Ještě mnohem dřív, než přišel stát se 
svými kotlíkovými dotacemi, měli tuto 
možnost vlastníci nemovitostí v Ostrově. 
Město Ostrov poskytuje finanční podpo-
ry na změnu vytápění ve městě Ostrov 
již od roku 1998,“ řekl starosta města Jan 
Bureš.

Podle původních podmínek dotace se 
vyplácel příspěvek podle m2 vytápěné 
užitkové plochy určené k bydlení žadatele.
Finanční příspěvek je nyní poskytován 
na změny vytápění v  budovách urče-
ných k bydlení žadatele:
1. Na výměnu dnes již nevyhovujících 

kotlů na tuhá paliva s  ručním podá-
váním za nové účinné nízkoemisní te-
pelné zdroje. Příspěvek na nový kotel 
je poskytován ve výši 50 % ceny kotle, 
maximálně však do výše:

• 50 tis. Kč u tepelného čerpadla, kotle 
na biomasu s  ručním i  automatic-
kým podáváním, kotle na tuhá paliva 
5.  emisní třídy ČSN EN 303-5 nebo 
vyšší s automatickým dávkováním pa-
liva (uhlí, pelety)

• 40 tis. Kč na krbová kamna na bioma-
su s teplovodním výměníkem a krbo-
vé vložky s teplovodním výměníkem

• 25 tis. Kč na plynový kondenzační ko-
tel na zemní plyn

2. Na vylepšení stávajícího nízkoemisní-
ho vytápění rozšířením o  další alter-
nativní ekologické vytápění. Příspěvek 
na alternativní ekologické vytápění je 
poskytován ve výši 30 % ceny tohoto 
zařízení, maximálně však do výše 30 
tis. Kč pro tato alternativní ekologická 
vytápění:

• Termické solární systémy (kolektory)
• Fotovoltaické solární systémy (panely)
• Systémy řízeného větrání (rekuperace)

Ze strany občanů je o tento příspěvek 
zájem. Žadatelé upřednostňují především 
tepelná čerpadla a plynové kondenzační 
kotle.

Od roku 2015 vyřídil městský úřad cel-
kem 43 žádostí a celkově uhrazená částka 
v rámci podpory činí 1 388 051 Kč.

V letošním roce bylo podáno a propla-
ceno dosud 5 žádostí. Dle předběžných 
konzultací se zájemci o příspěvek předpo-
kládá úřad do konce roku podání dalších 
tří žádostí. (red)
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AKTUALITY

Z JEDNÁNÍ
RADY MĚSTA
V MĚSÍCI ŘÍJNU
• RM schválila řádné termíny sva-

tebních obřadů pro rok 2021.
• RM schválila podmínky soutěže 

o  architektonický návrh „Přístav-
ba objektu ZUŠ Ostrov“. Cílem 
předkládaného návrhu je nalezení 
optimálního architektonického, 
stavebního a  provozního řešení, 
které nový objekt vhodně zapojí 
do současné urbanistické struktu-
ry dané lokality, vyřeší současné 
provozní problémy školy a  toto 
propojení architektonicky navrh-
ne tak, aby se celé výsledné řešení 
stalo významnou součástí veřej-
ného prostoru města Ostrova.

• RM schválila zadávací dokumen-
tace k  veřejným zakázkám na so-
ciální služby v  širokém spektru 
požadovaných služeb pro občany.

• RM schválila zvýšení smluvní 
úhrady za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů pro rok 2021 
o 10 %. (red)

NOVÉ POLATKY ZA SVOZ ODPADU 
Stanovení výše úhrad za provoz 
systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů 
pro uživatele systému od 1.  led-
na 2021

Vzhledem k  plánovanému navý-
šení poplatku za skládkování odpa-
du a  zvýšení množství odloženého 
odpadu mimo odpadové nádoby 
byla vyzvána oprávněná společnost 
Marius Pedersen, a. s., k  vydání 

dodatků k  současným smlouvám 
pro shromažďování, sběr, přepravu, 
třídění, využívání a  odstraňování 
komunálních odpadů od fyzických 
osob, ve kterých je stanovena nová 
výše úhrady pro rok 2021.

Toto navýšení cen o  10 % opro-
ti původním cenám schválila rada 
města svým usnesením č. 870/20 
dne 26. 10. 2020, v souladu s Obec-
ně závaznou vyhláškou města Os-
trova č. 1/2015 takto:

PROGRAM FINANČNÍ PODPORY NA POŘÍZENÍ 
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO REALIZACI 
OPRAV BYTOVÝCH DOMŮ VE MĚSTĚ OSTROV

Na posledním jednání doporučila 
rada města prodloužit úspěšný Pro-
gram finanční podpory na pořízení 
projektové dokumentace pro reali-
zaci oprav bytových domů ve městě 
Ostrov i v roce 2021.

Program finanční podpory na poří-
zení projektové dokumentace pro re-
alizaci oprav bytových domů ve městě 
Ostrov navazuje na Program finanční 
podpory města na opravy a moderni-
zaci bytových domů ve správním úze-
mí města Ostrov, který skončil v  roce 
2012 současně se zaplacením úvěru 
Státnímu fondu rozvoje bydlení.

Příspěvek podle tohoto programu 
je poskytován na pořízení PD pro 
realizaci oprav dle schválených pod-
mínek, a to při financování oprav z ja-
kýchkoliv finančních zdrojů vlastníka. 

Příspěvek je vyplácen až po ukončení 
realizace oprav, tj. po kolaudaci nebo 
souhlasu s  užíváním vydaných po 
1. 1. 2008, nejpozději však do 6 měsíců 
od nabytí právní moci.

V rámci projektu bylo od roku 2012 
podáno celkem 14 žádostí a byly vy-
placeny finanční prostředky ve výši 
648.135 Kč.

Vyhodnocením čerpání prostředků 
na podporu oprav bytových domů za 
několik posledních let rozhodla rada 
města doporučit ke schválení zastu-
pitelstvu města prodloužení tohoto 
projektu na rok 2021.

„Když chceme, aby bylo město hez-
ké a dobře se v něm žilo, je třeba také 
podpořit i  sdružení vlastníků byto-
vých domů,“ řekl starosta města Jan 
Bureš. (kor)

Objem
sběrných

nádob

Frekvence vývozu

1x za dva týdny 1x týdně 2x týdně
kombinace 

5m/1x14
7m/1xt

60-70 litrů 922 Kč/rok 1 848 Kč/rok 3 698 Kč/rok 1 462 Kč/rok

110-120 litrů 1 665 Kč/rok 3 329 Kč/rok 6 656 Kč/rok 2 635 Kč/rok

240 litrů 3 538 Kč/rok 7 076 Kč/rok 14 154 Kč/rok 5 601 Kč/rok

660 litrů 8 512 Kč/rok 17 024 Kč/rok x x

1100 litrů 14 185 Kč/rok 28 370 Kč/rok 56 736 Kč/rok 22 461 Kč/rok

Ve stanovené úhradě jsou zahrnuty náklady za příslušný rok dle ustanovení 
a  příloh smluv, které se týkají nakládání s  komunálním odpadem ve městě 
Ostrov a přilehlých místních částech. (red)

POŘADNÍKY
NA BYTY

Připomínáme všem žadatelům 
o  byt, jejichž žádosti jsou již zařaze-
né do pořadníku, že dle Čl. II bod 2 
Pravidel pro hospodaření s byty v ma-
jetku města Ostrov je nutné žádost 
každoročně aktualizovat (obnovit), 
a to v období od 1. 1. do 31. 3. Obno-
vení může být provedeno telefonicky 
na tel. č. 354 224 808, písemně na ad-
resu MěÚ Ostrov, odbor SVZ, bytová 
agenda, Jáchymovská 1, Ostrov nebo 
e-mailem na astrichelova@ostrov.cz.

Pro písemné obnovení je na našich 
webových stránkách www.ostrov.cz 
k  dispozici formulář k  tomu určený 
(naleznete ho v  sekci Témata-Bytová 
agenda-Bydlení-Tiskopisy-Obnovení 
žádosti o byt).

Neobnovení žádosti je jedním 
z důvodů pro vyřazení žádosti z po-
řadníku.

Anežka Štrichelová, 
referent bytové agendy OSVZ

mailto:astrichelova@ostrov.cz
http://www.ostrov.cz
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MĚSTSKÁ POLICIE ROZŠÍŘILA KAMEROVÝ SYSTÉM,
STRÁŽNÍCI UŽ VIDÍ I DO KRUŠNOHORSKÉ ULICE

Tato oblast byla mezi obyvateli města 
hodnocena jako nejproblémovější. Rad-
ní Ostrova si v roce 2019 nechali udělat 
sociologický průzkum na téma pocitu 
bezpečí ve městě a  právě Krušnohor-
ská ulice tady byla zmiňována nejčastěji 
v souvislosti s obavou o bezpečnost.

„Obyvatelé dokonce sami žádali roz-
šíření kamerového systému do této 
oblasti. V  letošním roce přišlo i  něko-
lik stížností adresovaných jak městské 
policii, tak vedení radnice s  žádostí 
o  řešení bezpečnostní situace. Proto 
ve spolupráci se státní policií prová-
díme takzvaný zvýšený dohled v  této 
lokalitě a nyní přicházíme s rozšířením 

kamerového systému,“ říká Ladislav 
Martínek, velitel Městské policie Ost-
rov.

V současné době střeží ulice Ostrova 
23 kamerových bodů. Ve zmiňované 
Krušnohorské ulici jsou dva a  s  jejich 
nákupem pomohla dotace, o  kterou 
vedení městské policie žádalo.

„Kamery v  Krušnohorské ulici stály 
necelých čtyři sta tisíc korun. Dotace 
činila 336 000 Kč a město ze svého roz-
počtu doplatilo 49 937 Kč,“ pokračuje 
velitel městské policie.

O  nově instalovaných kamerách 
budou obyvatelé Krušnohorské uli-
ce a  okolí brzy informováni v  rámci 

speciální akce, kterou tady chce měst-
ská policie provést.

„Předpokládáme, že strážníci již v  pro-
sinci provedou několik mimořádných akcí 
v ulicích Májová a Krušnohorská s využitím 
kamerového systému, při kterých obča-
nům, kteří porušují zákony, představí tento 
kamerový systém v plném nasazení,“ dodal 
Ladislav Martínek s tím, že městská policie 
má nyní nejen nové kamery a novou slu-
žebnu, ale za 120 000 korun bylo investo-
váno i do vylepšení obslužného programu.

„Ten, který nyní máme, je tím nejlep-
ším, který je momentálně na českém trhu 
k dostání,“ uzavřel velitel městské policie.
 (kor)

Kamera městské policie.
Fota MP Ostrov

Strážníci nyní detailně vidí, co se děje v Krušnohorské ulici.

V Krušnohorské ulici jsou dva nové body 
kamerového systému.
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NEJVÍCE PRÁCE MĚLI STRÁŽNÍCI MĚSTSKÉ POLICIE S OPILCI, 
REKORDNÍ NAMĚŘENÁ HLADINA BYLA 4,1 PROMILE

První zásah absolvovali strážníci na 
čerpací stanici, kam je přivolala obslu-
ha. Ta prosila o pomoc ve čtyři hodiny 
ráno.

„Obsluha volala hlídku na pomoc 
kvůli výrazně podnapilému muži. Ten 
byl od krve a padal na různých místech 
prodejny. Strážníci zjistili, že se jedná 
o muže, který je hlídce již dobře znám. 
Hlídka muži poskytla první pomoc. 
Následně bylo strážníky provedeno 
měření na přítomnost alkoholu v krvi, 
kde byla zjištěna hodnota 3,9 promile 
alkoholu v  dechu,“ popisuje zásah La-
dislav Martínek, velitel Městské policie 
Ostrov, s tím, že si muž stěžoval na bo-
lest hlavy. Proto byla na místo přivolána 
rychlá záchranná služba (RZS), kde si 
muže převzala ošetřující lékařka. Ta po-
žádala strážníky o asistenci při převozu 
do nemocnice v Karlových Varech, kde 
byl muž nakonec hospitalizován.

Daleko rušněji bylo o pár dní později 
v  jednom ostrovském bytě. Tady do-
šlo k partnerské hádce a na místo vy-
jela i hlídka státní policie. „Na místě se 
z bytu ozývala hlasitá hádka dvou osob. 
Hlídkám následně otevřela dveře od 
bytu viditelně podnapilá žena a uved-
la, že mezi ní a  jejím partnerem došlo 
k  hádce, u  níž byly přítomné i  děti,“ 
pokračuje velitel městské policie. Pod-
napilá žena měla 2,8 promile alkoholu 
v dechu a při šetření byla silně rozruše-
ná a hlídce opakovaně vyhrožovala, že 
chce skočit z balkonu. „Z tohoto důvo-
du byla k místu události přivolána RZS, 
která ženu shledala schopnou k převo-
zu na protialkoholní záchytnou stanici 
(PAZS), kam byla posléze převezena. 
Ženiny děti byly svěřeny příbuznému. 
Celá věc byla oznámena na OSPOD,“ 
doplnil Ladislav Martínek.

Na protialkoholní stanici skončil 
i  další muž, který ležel v  Masarykově 
ulici. Tam vyslala hlídku městské policie 
matka opilého muže s tím, že vypil lá-
hev vodky a upadl. „Po příjezdu hlídky 

na místo se na zemi nacházel podnapi-
lý muž. Měl bouli na čele, odřené ruce 
a  stabilita těla byla silně narušena. Na 
místo byla přivolána RZS, ke které za-
čal být muž agresivní a hrubě verbálně 
a  následně fyzicky napadal zasahující 
záchranáře. Z tohoto důvodu byly pou-
žity donucovací prostředky a hlídka na-
sadila muži pouta,“ popisuje další zásah 
velitel městské policie. Strážníci posléze 
zajišťovali i  eskortu muže do nemoc-
nice v  Karlových Varech. Ani tam ale 
agresivita pacienta nepolevila, proto 
strážníci k  zajištění bezpečnosti setr-
vali u muže, který se nakonec uklidnil. 
Byla mu sejmuta pouta a muž se nechal 
ošetřit. „Když však primářka rozhodla 
o jeho převozu na protialkoholní stanici 
v Sokolově, začaly další problémy. Muž 
chytil jednoho ze strážníků za oděv ve 
snaze jej strhnout na zem, a proto mu-
sely být opětovně použity donucova-
cí prostředky, za pomocí kterých byl 
muž dopraven ke služebnímu vozidlu. 
Posléze byl převezen na PAZS. Zde po 
umístění do cely začal hlavou bouchat 
do kovových dveří cely, čímž si způ-
sobil zranění nosu a  úst s  krvácením. 

Z uvedeného důvodu vstoupil do cely 
zdravotnický pracovník, kterého muž 
fyzicky napadl. Kvůli ochraně života 
a  zdraví zdravotního personálu bylo 
proti muži do třetice použito donu-
covacích prostředků. Agresor musel 
být přikurtován k  lůžku. Při zajišťo-
vání musela být muži navíc nasazena 
ochranná maska, neboť plival krev po 
zakročujících strážnících a zasahujícím 
zdravotním personálu,“ pokračuje ve 
výčtu Ladislav Martínek s tím, že listo-
padový rekordman mezi opilci seděl 
na chodníku na autobusové zastávce 
a obtěžoval kolemjdoucí občany. Stále 
přepadával na záda a hrozilo, že se zra-
ní. Výzvu k provedení dechové zkoušky 
na přítomnost alkoholu v  dechu muž 
odmítl a nechtěl se s hlídkou MP vůbec 
bavit. „Vzhledem k  viditelné podnapi-
losti a k ochraně jeho zdraví bylo roz-
hodnuto o  převozu na PAZS Sokolov. 
Na PAZS byl předán službu konajícímu 
lékaři. Při vyšetření bylo naměřeno 4,1 
promile. Službu konající lékař rozhodl 
o hospitalizaci k odeznění akutní into-
xikace alkoholem,“ dodal velitel měst-
ské policie. (kor)

Městská policie Ostrov 
by chtěla popřát pohodové chvíle při prožití vánočních svátků

a také popřát, ať se občanům města vydaří příští rok 2021,
který, jak všichni doufají, bude lepší než rok 2020.

Ilustrační foto.
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INTERNET
Pro stávající zákazníky, kteří využívají 

naši službu Internet, se nic nemění – ani 
připojení, ani ceny. I nadále mohou vyu-
žívat služeb tak, jak je mají dosud.

Dále mohou využít nové tarify 
30/3 Mb, 100/10 Mb, 300/30 Mb.

Pro využití nových tarifů a  rychlos-
tí je nutné provést kompletní výměnu 
technologie u zákazníka. Jedná se o zcela 
nové, moderní řešení. Proto není možné 
pouze vzdáleně změnit rychlost, ale je 
nutná osobní návštěva našeho technika 
v místě připojení. Prvně dojde k proměře-
ní a případně i výměně zásuvky. Následně 
k proměření kabelových rozvodů, případ-
ně jejich výměně. Bude nainstalován nový 
kabelový modem podporující nově zave-
denou technologii. Modem v sobě obsa-
huje 1G dual band WIFI router. Tento se 
tak nově stane součástí služby a zákazník 
nebude muset platit a využívat vlastní.

Zákazník nebude mít do budoucna 
problém s vlastním HW vybavením. Po-
kud se mu na přípojce k internetu porou-
chá modem či WIFI, výměnu provedeme 

na náklady poskytovatele. 
Snažíme se v  maximální možné míře 

zjednodušit zákazníkům využití našich 
služeb. Z naší zkušenosti víme, že největší 
problémy bývají právě s WIFI zařízeními, 
která si zákazník sám zapojí. Proto dodá-
váme jako součást naší služby uvedené 
kompletní řešení, které zajistí kvalitní 
WIFI signál v pásmu 2,4 Ghz i 5,4 Ghz.

Ceny za nově nabízené rychlosti jsou 
nižší než ceny za původní tarify. Zákaz-
ník tak získává pouze svobodnou mož-
nost změny. Změna není povinná.
Doplňkové služby
Doplňkové služby byly rozšířeny o nové 
možnosti.
Bezpečný internet (ZDARMA) - chrá-
ní počítač, tablet a mobil proti činnos-
tem virů, malware, podvrhům stránek 
(phishing) a  jiným internetovým úto-
kům.
Hotspoty a FREE WIFI (ZDARMA) - Pro 
naše zákazníky zdarma přístup na HOT-
SPOT a Wifi Free vysílače.
Veřejná IP adresa - V  rámci našich 

služeb je zákazníkům poskytována ne-
veřejná IP adresa. Pokud zákazník potře-
buje z nějakého důvodu nadstandardní 
veřejnou IP adresu, je tato poskytována 
za měsíční poplatek. Stávajícím uživate-
lům, kteří veřejnou IP adresu již mají, je 
tato poskytována bezplatně.
Antivirus pro mobilní zařízení, počí-
tače, televize i tablety - Pokročilý antivi-
rus pro mobily, počítače, tablety. Chrání 
před všemi typy online i offline hrozeb 
a  brání šíření škodlivého kódu. Chrá-
ní před krádeží identity a  chrání Vaše 
internetové online platby. Pomáhá při 
ochraně dětí před nevhodným obsahem 
na internetu. Je nápomocen při hledání 
ztraceného mobilu/notebooku.
Chytrá domácnost IoT - Pro naše zá-
kazníky regulace spotřeby energie po-
mocí jednoduché mobilní aplikace.
Výhodná dodávka plynu - Pro naše zá-
kazníky dodávka plynu za skvělé ceny. 
Při současném odběru plynu a internetu 
poskytujeme slevu na internet 100  Kč 
měsíčně.

TELEVIZE
Od 5.  ledna  2021 bude na kabelové 

TV v Ostrově uvedena do provozu nová 
programová skladba v základní i rozšíře-
né nabídce. Tato zásadní proměna bude 
doprovázena rozsáhlou technickou 
úpravou celé sítě.
Co divákům změna přinese?

Programová skladba se významně roz-
šíří v obou nabídkách. Většina programů 
bude v HD rozlišení.
Změní se platby pro stávající uživate-
le?

I přes navýšení počtu TV kanálů a za-
vedení většiny v HD kvalitě se z pohle-
du poplatků pro stávající zákazníky nic 
nemění.
Budou zákazníkům fungovat stávající 
TV nebo set-top-boxy?

Všem divákům, kteří v  současnosti 
sledují programy ve vysokém rozlišení = 
HD, budou jejich přístroje fungovat i po 
novém nastavení.

Některé opravdu velmi staré TV pří-
stroje, neschopné přijímat HD kanály 
(MPEG 4 = H.264), nebudou schopny 
signál přijmout. Zastaralý kodek MPEG 2 
již nebude nadále používán.

Kabelovka splní svůj slib divákům 
a  nebude používat nejnovější kodek 
HEVC = H.265. Zjednodušeně řečeno na 
TKR budou hrát i televizory nekompati-
bilní s DVB T2. Jedinou podmínkou pro 

funkčnost TV na TKR bude jako dopo-
sud schopnost přijímat vysílání DVB C, 
tedy kabelovou formu digitálního tele-
vizního vysílání.
Jak bude tato rozsáhlá technická změ-
na probíhat a bude spojena s výpadky 
v příjmu?

Nutné technické úpravy lze rozdělit do 
dvou skupin.

Jedna se týká přívodu programů do 
Ostrova a jejich zpracování na hlavní sta-
nici. Pro nové vysílání bude použita zcela 
nová technologie, proto vlastní přepro-
gramování nebude pro diváky znamenat 
žádné omezení v podobě výpadků.

Druhá skupina nutných úprav se týká 
domovních rozvaděčů. Zde bude nutná 
úprava pro rozšíření přenosového pás-
ma pro všechny služby, tedy pro inter-
net, základní i  rozšířenou TV nabídku. 
Vlastní úpravy domovních rozvaděčů 
budou probíhat za provozu již v nejbližší 
době. Chceme, aby do poloviny prosince 
byly všechny úpravy hotové a spustilo se 
testování a měření na síti.

Pro diváky je důležité, že úprava v roz-
vaděči znamená jen výpadek v  příjmu 
televize i  internetu na dobu maximálně 
do 15 minut. A to jen v dotčeném domě. 
Po úpravě budou všechny programy na 
stejných parametrech jako doposud.
Co bude muset divák udělat, aby 

přijímal novou TELEVIZI?
Definitivní přepojování diváků pro-

běhne od 5. ledna 2021 po jednotlivých 
větvích. Vlastní přepojení lokality pro-
běhne během několika minut pouze 
manipulací na hlavní stanici. O přesném 
termínu přepojení budou diváci infor-
mováni prostřednictvím SMS zprávy 
a e-mailu.

Po přepojení lokality bude nastaveno 
nové řazení programů. Pro obě nabídky 
se musí rezervovat širší přenosové pás-
mo. Tato změna si bohužel vyžádá nové 
naladění všech připojených TV nebo 
set-top-boxů. U většiny se tak stane au-
tomaticky. Kabel Ostrov bude rozesílat 
i stručné návody, jak provést nové nala-
dění televizorů.

Pro diváky, kteří si s naladěním nepo-
radí, bude rovněž připravena servisní 
pomoc.

Po této změně budou mít zákazníci 
možnost využít další 3 programové na-
bídky, KLASIK, FAMILY, EXKLUZIVE (82 
až 160 TV kanálů), s novými špičkovými 
funkcemi. Například: pauza ve vysílání, 
přehrávání zpětně až 7 dní, filmotéka, 
sledování TV v  mobilu, tabletu, note-
booku a počítačích.

Informace najdete také na webu ka-
belostrov.cz, telefonu 355 366 355 nebo 
v naší ostrovské pobočce. 
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INZERCE

 

 

 

 

 

Stabilita připojení 
i za špatného počasí
Udržení rychlosti a kvality
pro desítky připojených zařízení 
najednou
Internetová TV s možností zpětného
zhlédnutí a nahrávání
Sledování videí online bez sekání 
a v nejvyšší HD kvalitě
Možnost změny poskytovatele
bez změny sítě

Všude tam, kde byla dříve pevná linka, je dnes možné 
připojení k internetu rychlostí až 250 Mb/s.

  

www.zrychlujemecesko.cz

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

Stabilní rychlý 
internet
pro vaše město

v pevné síti  

CETIN neprodává žádné služby. Nabízí tzv. otevřenou síť, kde služby prodávají
poskytovatelé internetu – operátoři, které dobře znáte a už v současné chvíli od 
nich třeba využíváte řadu různých služeb včetně mobilního volání. Na stránkách 
www.zrychlujemecesko.cz si můžete ověřit dostupnost a získat konkrétní 
nabídku od vybraného poskytovatele. Vždy se jedná o internet, většinou s IPTV 
(internetovou televizí s možností zpětného zhlédnutí pořadů) a řadou doplňko-
vých služeb a zvýhodněných balíčků, např. s mobilním voláním. 

Vyměňte svého poskytovatele internetu za lepšího na www.zrychlujemecesko.cz. 
Nevíte-li si rady, zavolejte nám na infolinku CETIN 238 461111 (každý všední 
den od  8:00 do 16:00).

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.

OSAMĚLÉ SENIORY V OSTROVĚ MŮŽE OHLÍDAT
ASISTENČNÍ SLUŽBA ANDĚL NA DRÁTĚ

Město Ostrov, odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví nabízí osamělým 
seniorům zapůjčení tísňového tlačít-
ka, které slouží k poskytování terénní 
služby tísňové péče Anděl na drátě. 
Anděl na drátě, z. ú., je registrova-
ná sociální služba ve smyslu zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
která kromě NONSTOP asistenční 
tísňové služby dále zajišťuje i  Linku 
důvěry a  bezpečí pro seniory a  po-
radnu pro seniory. Pomoc je klientům 
poskytována 24 hodin denně a 7 dnů 
v týdnu, po celý kalendářní rok.

Klienti si budou sami hradit pou-
ze paušální měsíční poplatek ve výši 
380 Kč. Na úhradu lze využít příspě-
vek na péči.

Město Ostrov disponuje omeze-
ným počtem zařízení, konkrétně de-
saterými hodinkami, jejichž přiděle-
ní není nárokové.

Předávání hodinek probíhá prů-
běžně od září  2019 a  aktuálně jsou 

k  dispozici sedmery hodinky pro 
klienty, kteří by potřebovali pomoc.

Kritéria pro zapůjčení zařízení tís-
ňové péče
• Senior – věk 70 +
• Žijící sám v domácnosti
• S  trvalým pobytem v  Ostrově 

nebo jeho částech  – Arnoldov, 
Dolní Žďár, Hanušov, Hluboký, 
Horní Žďár, Kfely, Květnová, Moří-
čov, Maroltov a Vykmanov

• Žadatel souhlasí s provedením so-
ciálního šetření sociálním pracov-
níkem

• Služba není určená osobám zá-
vislým na alkoholu ani jiných 
psychotropních látkách a  dále 
osobám s vážným duševním one-
mocněním (potvrzení je součástí 
lékařské zprávy)

Zájemce o  službu vyplní „Žádost 
o  zařazení do projektu tísňové 

péče“. K  žádosti je nutné doložit 
průkaz totožnosti, případně průkaz 
osoby zdravotně postižené (ZTP, 
ZTP/P). Součástí žádosti je i  vyjád-
ření obvodního lékaře, popř. další 
doporučení odborného lékaře.

Další bližší informace i  žádos-
ti jsou k  dispozici na webstránkách 
města Ostrov/odbor sociálních 
věcí a  zdravotnictví/ Tísňová péče. 
Nebo přímo na Městském úřadě 
Ostrov, Jáchymovská 1, odbor soci-
álních věcí a zdravotnictví, paní Ma-
rie Marcinková, kancelář č. A.1.23, 
tel.  č.  354 224 858 nebo 725 885 432 
nebo e-mail: mmarcinkova@ostrov.cz. 



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

PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

ŽÁCI 5. ZÁKLADNÍ ŠKOLY STIHLI NASBÍRAT TÉMĚŘ TŘI TUNY KAŠTANŮ
Ač jsme si všichni na začátku tohoto 

školního roku přáli, aby byl úspěšnější 
a  hlavně klidnější, zatím jsme si škol-
ních lavic příliš neužili. V září byla škola 
na 14 dní zavřena kvůli většímu výsky-
tu koronaviru mezi učiteli, a sotva jsme 
se zaradovali, že už je karanténa úspěš-
ně za námi, po necelých dvou týdnech 
byla škola zavřena znovu, tentokrát 
z  nařízení vlády. Život v  naší škole ale 
přece jen úplně neustal. Do podzim-
ních prázdnin se v ní učily alespoň děti 
ze speciálních ročníků a nadále je ško-
la otevřena pro děti rodičů pracujících 
v záchranných složkách. Než se ale škol-
ní dveře pro většinu žáků zavřely, stihli 
žáci třetích a čtvrtých ročníků navštívit 
Centrum zdraví a bezpečí v Karlových 
Varech, kde si užili velmi příjemné do-
poledne, odnesli si odtud spoustu uži-
tečných informací, a obohatili si tak své 
životní zkušenosti. Své síly si také stihli 
poměřit „správní školáci“ ve stejno-
jmenné zábavné vědomostní soutěži 
pro první stupeň. Nejvyšší počet bodů 
si překvapivě v prvním kole vybojovali 
ti nejmladší soutěžící, a to skvělá pěti-
ce bojovníků z 2. B. To titáni z druhého 
stupně už bohužel takové štěstí neměli 
a na své poměřování sil si budou muset 

ještě nějakou chvíli počkat. Velkou ra-
dost jsme ale jistě během těch několika 
dní stihli udělat myslivcům a jejich pro-
střednictvím také lesní zvěři, neboť se 
nám podařilo nasbírat 2,9 tuny kašta-
nů, a zvířátka si tak alespoň část zimy 
budou mít na čem pochutnávat. Všem, 
kteří trpělivě kaštany sbírali a  často 
po mnoha kilogramech nosili do ško-
ly, proto velmi děkujeme. A  co v  této 
době dělá největší radost nám? Je to 
nová přístavba pavilonu, ve kterém 

vzniknou tolik potřebné moderní žá-
kovské dílny spolu s kuchyňkou a také 
dlouho očekávaný výtah, který zajistí 
úplnou bezbariérovost školy. Zatímco 
tedy život ve škole vzhledem k  situa-
ci značně zpomalil, nový pavilon nám 
naopak bleskurychle roste před očima, 
a my se tak opět máme na co těšit. Pře-
jme si proto, abychom si v každé situaci 
vždy mohli najít něco, co nám udělá 
radost.

L. Machalová

DOUČOVACÍ A VÝUKOVÉ CENTRUM SVĚTLUŠKA POMÁHÁ DĚTEM
Komu pomáhat, když ne dětem.
Kdy pomáhat, když ne teď a hned.
To je smysl, který se promítne v dět-
ská vítězství, kde nejsladší odměnou 
pro centrum je šťastný úsměv dítěte.

Doučovací a výukové centrum Svět-
luška zahájilo svou činnost v  únoru 
2018. Za tu dobu Světlušku navštívilo 

okolo 50 dětí, které potřebovaly po-
moci s  doučováním, po dlouhé ne-
moci bylo pro ně obtížné dohánět 
zameškané učivo, anebo potřebovaly 
pomoci s učením cizího jazyka.

Od března  2020 se Světluška za-
měřuje i  na logopedickou nápravu 
u  předškolních dětí. Dále pomáhá 

rodičům zvládnout nelehkou situaci 
s dětmi, u kterých byly diagnostiková-
ny poruchy učení či syndrom ADHD. 
Tyto děti a  jejich rodiče učí, jak se 
správně učit, jak se do školy připravit 
a  jak je jednoduché i  s  takovým pro-
blémem vše zvládnout. Stačí jen chtít! 
S ohledem na současnou situaci Svět-
luška doučuje formou on-line přes 
mobilní aplikace, doučování využívají 
děti z  okolí Karlovarska. A  protože je 
jasné, že doba není jednoduchá, navá-
zala Světluška spolupráci s  klinickým 
psychologem  – PhDr. Verou Nemesh. 
Ve Světlušce bude klinický psycholog 
působit od 2. 12. 2020, se zaměřením 
na děti i dospělé.

Veškeré informace Vám budou po-
skytnuty přímo ve Světlušce, telefonic-
ky na čísle 737 378 345, či na e-mailové 
adrese doucentrum@gmail.com.

Nebojte se napsat, zavolat, přijít. 
Rádi Vám pomůžeme. Těšíme se na 
Vás.

Marie Rondevaldová
Doučovací a výukové centrum Světluška

Žáci třetích a čtvrtých ročníků navštívili Centrum zdraví a bezpečí v Karlových Varech.

mailto:doucentrum@gmail.com
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ROZŠÍŘENÁ VÝUKA V ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE
Od letošního roku začala v ostrov-

ské základní umělecké škole rozšíře-
ná výuka nadaných a  talentovaných 
žáků. Tito žáci mají nárok na větší 
hodinovou dotaci, kterou mohou vy-
užít k rozvoji svých schopností a do-
vedností. Rádi bychom vás seznámili 
s medailonky několika z nich.
Tadeáš Novák – rozšířená výuka v li-
terárně-dramatickém oboru.

Tadeáš je členem souboru HOP-
-HOP pod vedením Ireny Konýv-
kové. Kromě individuálních úspě-
chů v přednesu (postup na národní 
přehlídku v přednesu, kde byl ze 76 
interpretů vybrán mezi šest, kte-
ří mohli svůj text přednést v  rámci 
festivalu DVD  – Děti  – Výchova  – 
Divadlo na DAMU), s  monology 
(dvakrát ocenění na národní pře-
hlídce a  postup do dospělé kate-
gorie) nebo s  dialogem je Tadeáš 
především jednou z nejvýraznějších 
mužských osobností v  souboru 
a má podíl na jeho úspěších. Za prá-
ci a  herecký přínos v  inscenacích 
Pošťácká pohádka (celostátní pře-
hlídka), Zápisník Norberta Boro-
vičky (celostátní přehlídka), Život 
k  sežrání (celostátní přehlídka, fes-
tivaly v  Litvě, Itálii, na Slovensku), 
Řeka s rozpuštěnými vlasy (finalisté 
soutěže scénických čtení  – Divadlo 
Minor) získal od školy cenu Mladý 
talent.

Rozhovor s Tomášem:
Co je pro tebe talent? Jak bys charak-
terizoval talentovaného člověka?

Pro mě je talent osobní nadání člo-
věka, se kterým se musí narodit, ale 
zároveň by s ním měl člověk pracovat. 
Talentovaný člověk má nějaký předpo-
klad, který musí rozvíjet. Myslím si, že 
existuje spousta lidí, kteří nějaký před-
poklad mají, ale zahodí jej, protože 
s ním nepracují.
Co je pro tebe na umění důležité?

Umění je pro mě důležité, protože 
je osobním sdělením jedince. Každý se 
v  umění může nějak vyjádřit. Když je 
někdo naštvaný, může nakreslit či na-
malovat agresi jako obraz.
A konkrétně u divadla?

Divadlo je pro mě způsobem vyjá-
dření emocí a jejich projevu. Co se mi 
na něm líbí, je možnost diváků proží-
vat ho naživo s herci. Přímo. Obraz tu 
myšlenku může nést, ale nikdy to není 
úplně živý kontakt. Stejně jako film ni-
kdy nemůže přinést ten samý prožitek, 
jako když se člověk dívá na divadlo. 
V  divadle můžu jako divák mít pocit, 
že jsem součástí děje, což se nikde jin-
de nestává.
Co je pro tebe největší úspěch dosa-
žený v oboru?

Jako největší osobní úspěch z  hle-
diska svého hraní se souborem vidím 
výhru hlavní ceny poroty na Světovém 
festivalu divadla v  ruském Ťumeni 

s inscenací Běž, chlapče, běž. Z osobní-
ho hlediska pro mě není ani tak důleži-
té, v kolika soutěžích jsem jako sólista 
vyhrál, ale spíš to, že na sobě můžu po-
zorovat ten velký posun od doby, kdy 
jsem začínal.
Lucie Bursíková  – rozšířená výuka 
v  tanečním oboru. Lucie tančí od 
svých čtyř let a do základní umělecké 
školy chodí již devátým rokem. Je člen-
kou taneční skupiny Mirákl pod vede-
ním Andrey Burešové. Podle jejích slov 
patří mezi tanečnice, díky kterým cho-
reografie skupiny Mirákl získávají svoji 
tvář. Nezapomenutelná je její hlavní 
role Zuzany v choreografii Wintonovy 
vlaky, která po titulu mistrů ČR do-
sáhla i na titul mistrů světa. Mezi další 
umístění, ke kterým bezesporu její vý-
kon přispěl, patří 1. místo malé skupiny 
Skryté souvislosti a  2. místo formace 
Face 2 Face na prestižním Světovém 
tanečním poháru v  Barceloně. Jako 
sólistka exceluje i v malých tanečních 
formách, jako jsou sóla a duety. Navíc 
se již třetím rokem podílí na tvorbě 
choreografií skupiny. K Luciinu taneč-
nímu výkonu přispívá i  její schopnost 
dramatického vyjádření (7 let společ-
ně s  tanečním oborem navštěvovala 
také obor dramatický). Svým zodpo-
vědným přístupem k  výuce a  snahou 
vzdělávat se v tanečním oboru i mimo 
ni je velkým příkladem i  pro další ta-
nečníky.

Tadeáš Novák.
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Rozhovor s Lucií:
Co je pro tebe talent? Co by mělo 
charakterizovat talentovaného člo-
věka?

Talentovaný člověk je ve svém oboru 
rozvinutý, kreativní a nemá velké pro-
blémy zvládat obtížné věci. Měl by být 
cílevědomý, sám sebou.
Čím je pro tebe umění důležité? Čím 
je pro tebe důležitý umělecký obor, 
kterému se věnuješ?

Je pro mě důležitý v  možnosti po-
souvat své hranice, být samostatná 
a  umožňuje mi dělat to, co mě baví 
a naplňuje.
Co pro tebe je největší úspěch v tanci?

Pro mě největší úspěch je asi…, že vi-
dím na sobě po nějakém čase zlepšení 
a posunutí, a z toho mám vždy velkou 
radost
Soňa Waclavová  – rozšířená výuka 
v hudebním oboru. Soňa se věnuje hře 
na klavír, které ji učí Irina Shirokaya.
Rozhovor se Soňou: 
Co je pro tebe talent?

Talent je pro mě na jednu stranu 
velká opora, hlavně když se začínáme 
danému koníčku věnovat. Hudební-
kům pomáhá cítit každou notu a na-
příklad tanečníkům každý pohyb. Co 
je ale pro mě talent z  největší části, 

je obrovská přítěž. Od člověka s  ta-
lentem je očekáváno 110 %, a pokud 
předvede stejný výkon jako člověk 
s menší dávkou talentu, či úplně bez 
talentu, jeho výkon je ohodnocen 
jako nepovedený. Já sama mám zku-
šenosti s  tím, že v  prvních ročnících 
jsem se prakticky nemusela snažit 
a skoro všechno mi šlo samo. Ale po-
stupem času, cirka ve 4., 5. ročníku, 
jsem se divila, že už to tak nejde a mu-
sím více cvičit. Má vynikající lektorka, 
paní Irina Shirokaya, mi sama řekla, 
že spousta dětí s talentem s klavírem 
kolem věku 13 let skončila, protože to 
nezvládly. Nebyly zvyklé pracovat.
Co by mělo charakterizovat talento-
vaného člověka?

Talentovaného člověka by měla urči-
tě charakterizovat pokora, i když tomu 
tak často bohužel není. Dle mého ná-
zoru by to měl být někdo, kdo je po-
měrně inteligentní člověk, který se se 
svým talentem nechlubí na každém 
rohu. Má bohatou představivost a na-
příklad dokáže i improvizovat.
Čím je pro tebe umění důležité? Čím 
je pro tebe důležitý umělecký obor, 
kterému se věnuješ?

Umění je pro mě jedna z  nejdů-
ležitějších věcí. Je to naše kultura, 

zároveň však spojuje různé civilizace. 
Sama hudba dokáže zabít, ale i léčit. 
Díky umění hudby, malířství, litera-
tury a  jiných se dozvídáme, jak žili 
naši předkové. Umění je charakteris-
tika dané doby a  to nejkrásnější na 
něm je, že nikdy nezestárne nebo se 
nevytratí.

Hra na klavír je pro mne důležitá 
svojí podstatou. Nejenže se vzdělá-
vám v tak nádherném oboru, zároveň 
si procvičuji svoji paměť. Hra na klavír, 
i když se to na první pohled nezdá, je 
jednou z nejtěžších her, ne-li nejtěžší. 
Většina známých klavíristů jsou proto 
velmi inteligentní lidé.
Co pro tebe je největší úspěch, kte-
rého jsi ve hře na klavír dosáhla?

I  když jsem se ve 2. třídě umístila 
jako 2. v  republice a  vyhrála různé 
soutěže, za svůj největší úspěch to ne-
považuji. Mým největším úspěchem 
bylo, když mě do Karlových Varů při-
šla navštívit světoznámá klavíristka 
Irina Parker, a poté co jsem jí zahrála 
něco málo ze svého repertoáru, mi 
řekla, že mám talent a potenciál.

Z příspěvků žáka, žákyň a jejich 
pedagožek sestavil

Ondřej Šulc Králová

Lucie Bursíková. Soňa Waclavová.



14 Ostrovský měsíčník | PROSINEC 2020

KALENDÁŘ AKCÍ

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

7. 12. 2020 Dámský klub 16:00 - 18:00
Městská knihovna Ostrov

Odpoledne pro dámy

9. 12. 2020 Relaxační malování pro dospělé 15:30 - 18:00
Městská knihovna Ostrov

Malování antistresových omalovánek, 
kamenů, tašek…

11. 12. 2020 OSTROVSKÉ TRHY 10:00 - 17:00
Mírové náměstí

Prodej zdravé výživy, sýrů, uzenin, 
domácích zákusků, oděvů, koření…

11. 12. 2020 Unity OM chanting 17:00 - 18:00
Městská knihovna Ostrov

Společný zpěv mantry OM

14. 12. 2020 Večer s bylinkářkou 17:00 - 18:30
Městská knihovna Ostrov

Povídání o bylinkách a jejich účincích

16. 12. 2020 Karetní podvečer 16:00 - 18:00
Městská knihovna Ostrov

Herní odpoledne pro dospělé

29. 12. 2020 Vánoční zázrak 
s Vladimírem Javorským

17:00
Klášterní kostel Zvěstování 
P. Marie

Mystérium Vánoc s vyprávěním, 
poetickými a vtipnými texty, 
áriemi a vánočními koledami

6. 12. 2020–
6. 1. 2021

BETLÉMY KRUŠNÝCH HOR Klášterní kostel Zvěstování 
P. Marie

Tradiční výstava betlémů 
z oblasti Krušnohoří

30. 11. 2020–
31. 12. 2020

Krásnoprostor Městská knihovna Ostrov Výstava obrazů malířky
Kristýny Novákové

Akce proběhnou pouze v případě zrušení nebo zmírnění vládních opatření.

Autoservis Vojkovice
Nabízíme: Veškeré mechanické práce
 Diagnostiku osobních automobilů všech značek
 Pneuservis
 Karosářské práce
 Mokré mytí interiérů a další...

V případě potřeby můžeme automobil vyzvednout,
kde bude zákazník potřebovat a vrátit zpět.
Tzv. Pick up servis. Toto zdarma. 

Autoservis Vojkovice
Nabízíme: Veškeré mechanické práce
 Diagnostiku osobních automobilů všech značek
 Pneuservis
 Karosářské práce
 Mokré mytí interiérů a další... Jakub Horn

774 975 090
Vojkovice 58

V případě potřeby můžeme automobil vyzvednout,
kde bude zákazník potřebovat a vrátit zpět.
Tzv. Pick up servis. Toto zdarma. 

INZERCE

FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY od 333.900 Kč
- hybridní, třífázové s bateriovým úložištěm 

TEPELNÁ ČERPADLA od 82.900 Kč
- vzduch/voda pro rodinné domy 9 až 22 kW

AKUMULAČNÍ NÁDOBY - pro vytápění a ohřev TUV o velikosti 200 - 5000 litrů

SOLÁRNÍ TERMICKÉ SYSTÉMY - pro ohřev vody pro vytápění a TUV

DOTAČNÍ PROGRAM NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
DOTAČNÍ PROGRAM ÚSPORY ENERGIE (MPO - OPPIK)
REVITAL – own Energy s.r.o., Vítězné náměstí 577/2, Praha 6
+420 774 307 129 | +420 774 643 500 
vesely@revital-energy.cz | www.revital-energy.cz

INZERCE

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

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

servis oken a dveří

INZERCE
INZERCE
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VOLNÝ ČAS

OSTROVSKÝ SPOLEK DIFADLO
Jak jsme se měli a  máme v  roce 

2020? Asi jako většina z  vás. Mnoho 
plánů nám nevyšlo, část roku jsme se 
nemohli vídat a  dělat, co nás spojuje 
a  baví. Ovšem na druhou stranu ten 
největší plán vyšel! V lednu jsme uvedli 
svoji první hru pro dospělé publikum. 
Černou komedii z  pera Anny Sobot-
kové s  názvem Hřbitovní aktovky 
většina z vás viděla na jevišti v ostrov-
ském domě kultury. Když píši většina, 
myslím tím, že byl divadelní sál až po 
strop plný, a  věřte, že pro plný sál se 
hraje krásně, i  když někdy s  trémou. 
Rádi bychom vám za to poděkovali. 
Herec, i  když jen amatér nebo ochot-
ník, si zájem publika užívá stejně jako 
profík. No možná že někdy si to k srdci 
bere ještě více. Pokud bych měla vyjá-
dřit svoje pocity principála spolku, tak 
bych to řekla jedním slovem - DOJETÍ. 
Premiéra v  rodném městě mě dojala. 
Asi vlastně ani nevím, která strana více, 
jestli publikum, nebo moji kolegové 
z našeho spolku DIFadlo a z perninské-
ho divadla Kopec. Ale na tom nezáleží. 
Bylo to fajn po všech stránkách a mě to 
nakoplo. Můžete se tedy těšit na další 
hry v našem podání, pokud nám bude 
vše nakloněno tak, jak na začátku to-
hoto roku. V téhle době se věci rychle 
mění, ale právě proto je dobré mít svůj 
sen.

Co nám úplně nevyšlo, je premiéra 
pohádky Mančiny hádanky, původně 
věnovaná významnému výročí naro-
zení Boženy Němcové. Pohádku jsme 
sice zrealizovali, ale premiéru v  domě 
kultury jsme museli odložit. No a pro-
tože nás nebavilo čekat, zrealizovali 
jsme ji nakonec na zahrádce v Atlanti-
su. V  repríze pak v  Karlových Varech 
a v Kyselce. Pohádku jsme hráli za dob-
ré slovo, ale to nám nevadilo, protože 
ve špatných časech si prostě musíme 
vyjít vstříc. Každopádně ji máme scho-
vanou, a jak to půjde, uvidíte ji.

V  závěru bych chtěla ještě jednou 
poděkovat všem, kteří divadlu fandíte 
a podporujete ho. Opravdu si ze srdce 
cením každého, kdo v divadlo věří!

Děkuji také městu Ostrov za finanční 
podporu, kterou nám každoročně vě-
nuje, a my tak můžeme činnost našeho 
spolku uskutečňovat o něco lehčeji.

Krásný prosinec, Vánoce i  nový rok 
2021 vám všem přejí všichni z DIFadla.

Martina Novotná
principál spolku DIFadlo

Z premiéry Hřbitovní aktovky v ostrovském domě kultury. Foto Arnošt Mrázek.
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OSTROVSKÉ EKOCENTRUM INFORMUJE
A ZVE NA TRADIČNÍ PROSINCOVÉ KRMENÍ ZVÍŘÁTEK
Vyhlášení sběrové soutěže
10. prosince v 17.00

Zveme všechny účastníky soutěže 
ve sběru lesních plodů na slavnostní 
vyhlášení vítězů v EC. Předání věcných 
cen proběhne za účasti zástupců spo-
lečnosti Lesy ČR. Jména výherců uve-
řejníme na webu a v lednovém OM.
Vánoční krmení zvířátek
19. prosince 9.00–12.00, 
vstup zdarma

Vánoce a Štědrý den jsou nerozlučně 
spjaty s pohodou, setkáváním a přede-
vším s dárky. Pokud byste chtěli přijít 
popřát i našim zvířátkům a přinést jim 
nějaký ten dáreček, nejvíce je potěší 
tvrdé pečivo, zelenina (mrkev, salát, 
čínské zelí), čerstvé ovoce a třeba i piš-
koty. Z  takovýchto laskomin budou 
mít určitě radost.
Návštěvní hodiny v prosinci 
– dle aktuální situace v ČR

EC otevřeno pro veřejnost: po-pá 
13.00-17.00. Dopolední návštěvy vy-
hrazeny pro kolektivy MŠ, ZŠ, ŠD a ji-
ných školských zařízení.

Vánoční prázdniny
Upozorňujeme návštěvníky EC, že 

v  době od 21.  12.  2020 do 3.  1.  2021 
budou naše budova a  celý areál uza-
vřeny. V roce 2021 zahájí kroužky svou 
činnost od pondělí 4. ledna.
Přání všem našim návštěvníkům

Děkujeme touto cestou všem malým 
i  velkým návštěvníkům za celoroční 

přízeň v roce 2020. Přejeme vám všem 
pohodové svátky vánoční v kruhu va-
šich nejbližších a úspěšné vykročení do 
nového roku 2021.
Informace

Informace k  akcím a  kroužkům: 
po-pá 10.00-17.00 na tel. 602 600 995, 
731 615 658, FB - Ekocentrum MDDM 
Ostrov, www.mddmostrov.cz (red)

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE MÁ PŘIPRAVEN BOHATÝ PŘEDVÁNOČNÍ 
PROGRAM VĚNOVANÝ ADVENTNÍM ZVYKŮM
2. Adventní sobota - Vánoční svícínky
5. prosince 13.00–15.00/70 Kč

Na vánoční stůl určitě patří i svícny, 
které si s dětmi vyrobíme v rámci tvo-
řivých adventních sobot.

Akce vhodná pro děti od 6 do 12 let.
Předprodej vstupenek: od 1. 12. onli-

ne nebo osobně v MDDM
3. Adventní sobota - Sněžítko
12. prosince 13.00–15.00/80 Kč

Chcete se pustit do další vánočně 
laděné aktivity? Třpytivý sníh zaručeně 
okouzlí.

Akce vhodná pro děti od 6 do 12 let.
Předprodej vstupenek: od 2. 12. onli-

ne nebo osobně v MDDM
4. Adventní sobota - Cukroví
19. prosince 13.00–15.00/100 Kč

Poslední ze série adventních tvoři-
vých dílen pro děti ve věku od 8 let.

Vyrábět budeme sladké cukroví, kte-
ré nesmí na Vánoce chybět.

Předprodej vstupenek: od 9. 12. onli-
ne nebo osobně v MDDM.

S sebou: přezůvky, zástěru a krabičku 
na cukroví.

Vánoční sněhová vločka
Výtvarná a  rukodělná soutěž pro 

děti ve dvou kategoriích, 4–7 let 
a 8–12 let, s názvem Vánoční sněhová 
vločka proběhne tradičně v  době ad-
ventního času.

Tvořit můžete libovolnou technikou, 
fantazii se meze nekladou. Soutěžní 
práce označené jménem, věkem, kon-
taktem odevzdejte nejpozději do 7. 12. 
do domu dětí.

Nejkrásnější vločku určí hlasování ši-
roké veřejnosti, které proběhne online 
v době 8. 12.–13. 12. 2020.

Výstava všech prací bude ke zhlédnutí 
do 31. ledna 2021 v přízemí domu dětí.

Tři vítěze z obou kategorií čeká věc-
ná cena.

Jména výherců uveřejníme v  ledno-
vém čísle OM.
Sportovní areál

V  měsíci prosinci jsou všechna hřiště 
uzavřena a zůstanou tak až do 13. 3. 2021.

Vstup na sportoviště bude možný 
v závislosti na počasí pouze po dohodě 
s pracovníky domu dětí.

Zimní stadion
Veřejné bruslení dle aktuálního roz-

pisu ledové plochy. Rozpis k dispozici 
vždy na nástěnce zimního stadionu, na 
webu MDDM a FB.
Vánoční prázdniny

V době od středy 23. 12. 2020 do ne-
děle 3. 1. 2021 budou naše budova a celý 
areál uzavřeny. Zájmové kroužky zahájí 
svou činnost opět v pondělí 4. 1. 2021.

Rádi bychom touto cestou poděko-
vali malým i velkým občanům Ostrova 
za přízeň v roce 2020, kterou jste nám 
projevovali účastí na našich akcích 
a v zájmové činnosti.

Přejeme vám všem klidné vánoční 
svátky v kruhu vašich nejbližších, pev-
né zdraví, pokud možno pohodu a už 
teď se těšíme na milá setkání v  nad-
cházejícím roce 2021.
Kontakty
informace: 736 505 681, akce: 736 505 684, 
zájmová činnost: 731 615 657, doprava: 
736 505 683, ekonomický úsek: 
735 605 685, zimní stadion: 601 089 332
www.mddmostrov.cz (red)
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KRAJKOVÁNÍ V KRUŠNÝCH HORÁCH
Druhů krajek je hodně, jsou krajky 

pletené, háčkované, vyšívané, šité, 
paličkované a  další, tvořené méně 
známými technikami. Krajky vznika-
jí v  rukou profesionálních, ale ještě 

více v  rukou amatérských krajkářek. 
V Krušných horách se lidé v posled-
ních pěti stech letech věnovali hlav-
ně krajkám paličkovaným. A paličko-
vané krajky budou k vidění na letošní 

prosincové výstavě na Staré radnici 
v Ostrově.

Do českého Krušnohoří se paličko-
vání krajek dostalo ze saských Kruš-
ných hor, z hornického města Anna-
berg, v  16. století. Paličkovat krajky 
začaly manželky horníků a  v  době, 
kdy se rudné doly vyčerpaly a horní-
ci přicházeli o práci, výroba a prodej 
paličkovaných krajek zajišťovaly jedi-
ný příjem ve většině krušnohorských 
rodin.

Krajkářky pracovaly doma a hoto-
vé krajky odevzdávaly faktorovi, kte-
rý jim je proplácel. Faktor jim také 
dával materiál a vzory krajek. Faktoři 
byli zároveň obchodníci s  krajkami. 
České krušnohorské paličkované 
krajky se prodávaly nejen v  českých 
zemích, ale i  v  Sasku, v  západní Ev-
ropě a  od druhé poloviny 19. stole-
tí i  v  USA. Krajky nabízeli podomní 
obchodníci, prodávaly se na trzích 
a  ve velkých a  lázeňských městech 
i  v  kamenných obchodech. Na pře-
lomu 19. a 20. století bylo například 
v Karlových Varech kolem 40 obcho-
dů a obchůdků s krajkami.

V  Krušnohoří se paličkovalo hlav-
ně ze lněných nití, také z hedvábí, ně-
kdy z bavlněných, z kopřivových nití 
a koňských žíní. Vyráběly se převážně 
metrové krajky k lemování osobního 
a ložního prádla, vsadky do polštářů, 
dečky, ubrusy a límce.

Po druhé světové válce zanikl fak-
torský systém v  českém i  saském 
Krušnohoří. Krajkářky paličkovaly 
pro sebe a svou rodinu, některé pra-
covaly pro družstvo Vamberecká 
krajka.

V  současnosti paličkování krajek 
patří, jako další ruční práce, k indivi-
duálním zálibám převážně žen a  dí-
vek. Dnes se paličkuje hlavně obráz-
ková krajka k zavěšení na stěnu a do 
okna, oděvní krajka - brože, šály, ná-
ramky, a  také vánoční a velikonoční 
ozdoby. Spolek Krušnohorská krajka 
se sídlem v  Karlových Varech sdru-
žuje krajkářky z českého Krušnohoří 
a shromažďuje vzory starých krušno-
horských krajek a poznatky o našich 
krajkářských předchůdcích. Podle 
historických vzorů členky spolku 
paličkují repliky původních krušno-
horských krajek a některé staré vzory 
používají i v současné moderní kraj-
ce. 

Marie Vránová, 2020Ukázka práce.
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MĚSTSKÝ PSÍ ÚTULEK BETY
Spolek Ostrovský Macík již od roku 

2012 spravuje Městský psí útulek 
Bety. Za tuto dobu prošlo útulkem 
1080 pejsků. Asi málokdo by věřil, že 
ostrovský psí útulek je největším za-
řízením našeho kraje. Zázemí tohoto 
útulku pro takto náročný provoz bo-
hužel již několik let nebylo vyhovují-
cí. V  zimních měsících zde zamrzala 
voda a musela se dovážet v barelech 
z Ostrovského Macíku v Horním Žďá-
ru. Každý si umí představit, jak každo-
denní manipulace s 50l barely v zimě 
musí být náročná. Malé, nevyhovující 
zázemí bylo každodenním problé-
mem při péči o  naše svěřence, kteří 
mnohdy přicházejí do útulku ve velmi 
špatném zdravotním a mnohdy i psy-
chickém stavu.

Velké poděkování tedy patří městu 
Ostrov, že na tento rok zařadilo do 
programu výstavbu nového zázemí 
městského útulku. Dále pak panu Ing. 
Janu Burešovi, který se o toto osobně 
zasadil a o tuto změnu celé roky bo-
joval. Nová budova poskytne nové, 
lepší možnosti v  péči o  naše svěřen-
ce. Budou zde vybudovány vytápě-
né kotce pro pejsky nemocné, staré 
anebo velmi malé, kteří nemohou být 
umístěni ve venkovních kotcích. Pejs-
ci zde budou mít také ošetřovnu, kde 
se budou moct vykoupat nebo projít 
dalším základním ošetřením. Kuchyň-
ka dále zajistí možnost ohřevu stravy, 
mytí misek a bude vybavena pračkou, 
ledničkou a  mikrovlnnou troubou. 
Krmivo zde bude uloženo v  tempe-
rovaném skladu. Pracovníci zde na-
leznou odpovídající sociální zázemí, 
které je při této práci nezbytností. Až 
si přijdete osvojit některého z pejsků 
nebo dát na hlídání pejska do hote-
lu, bude pro Vás připravena malá, 
ale útulná kancelář. Jménem všech 
našich pracovníků a  čtyřnohých svě-
řenců moc děkuji za tento opravdu 
velmi důležitý počin, který posune 
naši práci velmi dopředu a hlavně po-
může psům, o které se staráme. Velmi 
nám záleží na osudu našich svěřenců 
a  pevně věříme, že úroveň člověka, 
národa nebo v  tomto případě města 
se pozná podle toho, jak se dokáže 
postarat o ty nejslabší, kteří se nemo-
hou bránit a mluvit.

Plánujeme pro Vás den otevřených 
dveří, kde si budete celý útulek a nové 
zázemí moci prohlédnout. Vzhledem 

k  nastalé situaci nebyl termín ještě 
stanoven, a  jakmile to bude možné, 
budeme Vás o  termínu dne otevře-
ných dveří informovat.

Za spolek Ostrovský Macík Vám 

všem přeji krásné Vánoce a mnohem 
lepší rok 2021, Vašim mazlíčkům dále 
přeji, aby naše služby nikdy nepotře-
bovali.

Hana Šimková, předsedkyně spolku

Ostrovský útulek Macík má novou správní budovu. 
Tu s radostí převzal personál útulku, který prozradil, že se již postaral o 1080 pejsků.



19www.ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.cz

VOLNÝ ČAS

MNOHO RODIČŮ MOŽNOSTI K PÉČI O DÍTĚ MÁ, 
ALE RADĚJI TYTO POVINNOSTI PŘESUNOU NA NĚKOHO JINÉHO,
ŘÍKÁ KRAJSKÁ PSYCHOLOŽKA ANNA KOTRČOVÁ

V  současné době přetrvává neú-
měrně vysoký počet dětí, které jsou 
umístěné v ústavních zařízeních. Jed-
ná se o  děti se specifickými zdravot-
ními, psychickými a vývojovými pro-
blémy, které jsou současně opuštěné 
vlastní rodinou. A to jak fakticky, tak 
i obrazně. Velká část umístěných dětí 
má jednoho nebo i oba biologické ro-
diče, kteří udávají různé důvody, proč 
nemohou trvale pečovat o  své děti. 
Otázka vhodných bytových podmí-
nek, finančního zázemí rodiny dnes 
není směrodatná pro odebrání dětí 
z péče rodičů. Důvody k umístění dětí 
mimo rodinu se rozrostly o neschop-
nost rodičů pečovat o  své děti pro 
svoji drogovou, alkoholovou a  další 
závislosti, preferenci uspokojování 
vlastních potřeb rodičů nad potře-
bami dětí, kriminální činnost rodičů, 
praktický nezájem o  péči o  vlastní 
dítě.

„Dítě po narození nemá možnost 
sdělit, v  jaké rodině chce žít, o  jeho 
narození rozhodli rodiče, kteří násled-
ně odmítají převzít odpovědnost za 
toto své důležité rozhodnutí a prefe-
rují své potřeby nad potřebami dětí. 
Přičemž mnoho rodičů možnosti 
a schopnosti k péči o dítě má a mohli 

by péči dostatečně zvládnout, ale je 
pro ně jednodušší tyto povinnosti 
přesunout na někoho jiného, resp. na 
stát. Preferují svá práva na svůj život, 
ale plnění povinností, které naroze-
ním dítěte nastávají, odmítají,“ říká 
krajská psycholožka pro náhradní ro-
dinnou péči Anna Kotrčová.

V  současné době je mnoho mož-
ností, jak prakticky využít schopnos-
ti k  péči o  dítě, pokud ji nezvládají 
rodiče samostatně - za pomoci růz-
ných organizací a odborníků, ale tyto 
možnosti jsou pro velkou část biolo-
gických rodičů nepřijatelné  – prostě 
nemají zájem.

„Mohou, ale nemusejí tyto nabídky 
využít a za takovýto jejich přístup jim 
nehrozí žádný postih. Přitom velká 
část opuštěných dětí touží být doma, 
u mámy a táty, a i když mají často za 
sebou nepříjemné zkušenosti z poby-
tu doma, přesto tato jejich touha je 
velmi silná,“ pokračuje psycholožka.

Děti opuštěné vlastní rodinou mají 
stejné potřeby, představy a přání jako 
jejich vrstevníci žijící v  rodině. Proží-
vají stejné každodenní situace jako 
ostatní děti, jen nemají vedle sebe 
nikoho, kdo by je vedl, pomáhal jim 
a  směroval je pro ně podporujícím 
směrem.

„Umístěním do kolektivního zaří-
zení děti ztrácejí možnosti společ-
ných zážitků v rámci rodiny, možnosti 
rozvíjení sociálních interakcí v  rámci 
blízké i širší rodiny. Zkušenosti ze so-
ciální a emoční oblasti prožívání jsou 
nezbytné pro zdárný rozvoj dětské 
osobnosti, odpovídajícího sebevědo-
mí, rozvíjení pozitivní identity  – tzn. 
‚kdo jsem, odkud přicházím, jak jsem 
ukotven v  přijímající, akceptující 
a podporující rodině, aktivní podpo-
rou stabilního zázemí jsem postupně 

připravován pro vlastní osamostatně-
ní se‘, což znamená přípravu pro vlast-
ní kvalitní samostatný život,“ uvedla 
dále Anna Kotrčová.

Po selhání vlastní rodiny je přijetí 
dítěte do náhradní rodinné péče nej-
méně bolestnou záležitostí. Náhrad-
ní pečovatelé  – pěstouni jsou v  ná-
ročném řízení teoreticky i  prakticky 
připravováni na výkon pěstounské 
péče. Mají možnost sdílet zkušenosti 
již zkušených pěstounů, seznamují se 
s jejich zkušenostmi a s příběhy jejich 
svěřených dětí. „Přechod dítěte do 
nové rodiny vyžaduje bezvýhradné 
přijetí dítěte novou rodinou, součas-
ně s přijetím jeho historie a následně 
aktivní podporou dítěte v  jeho roz-
voji, se zakotvením v sociální skupině 
nové přijímající rodiny. Pěstouni mají 
za povinnost podporovat a  rozvíjet 
vztahy přijatého dítěte s  biologickou 
rodinou, což s ohledem na často ne-
gativní zážitky dítěte s jeho ‚blízkými‘ 
z původního prostředí není jednodu-
ché – ani pro pěstouny, ani pro děti,“ 
doplňuje psycholožka.

Přesto u  přijímajících a  podporují-
cích pěstounů je tato problematika, 
ve spolupráci s  pomáhající dopro-
vodnou organizací, kterou mají pěs-
touni k dispozici, vcelku zvládána ku 
prospěchu dětí. V  případě výskytu 
problému pěstouni spolupracují s od-
povídajícími odborníky, jsou vedeni 
k  tomu, aby se nebáli požádat o  po-
moc, čímž předcházíme pocitu selhá-
ní a  neúspěchu. Osobnostní zralost 
pěstounů a vlastní zkušenosti z péče 
o děti jsou předpokladem k eliminaci 
nebo minimalizaci možných potíží ve 
výkonu pěstounské péče.

Více informací o  problematice 
náhradní rodinné péče najdete na 
www.pestounskapecevkk.cz (red)

Krajská psycholožka Anna Kotrčová.

HLEDÁME PĚSTOUNY
Přemýšlíte v  této nelehké době o  pomoci opuštěným dětem? Byli byste 

ochotni těmto dětem poskytnout pomoc, podporu a zázemí?
Sledujte kampaň „Staňte se pěstounem“ Karlovarského kraje. Tato kampaň 

pomáhá dětem, o které se z různých důvodů nemohou postarat jejich rodiče, 
hledat náhradní rodinu a buduje povědomí široké veřejnosti na území Karlo-
varského kraje o tzv. dlouhodobé pěstounské péči.

Každé dítě je jedinečné a zaslouží si šanci na domov a rodinu.
Více informací o této problematice najdete na www.pestounskapecevkk.cz

http://www.pestounskapecevkk.cz
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DALŠÍ STŘÍPEK Z HISTORIE POSVÁTNÉHO OKRSKU 
- VÁNOCE V DĚTSKÉM DOMOVĚ

Zastavme se v předvánočním shonu 
a podívejme se, jak tento čas prožívaly 
v prosinci 1945 děti v Dětském domově 
Katolické charity v našem klášteře.

Již 1. prosince dostaly děti školou po-
vinné na papíře nakreslený stromeček. 
Stromek měly děti vyzdobit ozdobami, 
které znamenaly ctnosti a dobré skutky, 
v nichž se budou po čas adventní cvičit. 
Všem dětem to udělalo velkou radost 
a s chutí se pustily do práce. Ještě více 
radosti přinesl dětem Mikuláš, který jim 
večer 5.  prosince rozdal sáčky bonbo-
nů, fíky, cukroví a velké perníkové srdce 
s jejich jménem.

Ne vše bylo v  prosinci 1945 ale tak 
radostné. Navečer 7.  prosince se pro-
hnal Ostrovem velký vítr. Následkem 
větru vypadla v klášteře během večera 
několikrát elektřina. Pokaždé když svět-
lo zhaslo, neobešlo se to bez křiku dětí. 
Nikomu se ale naštěstí nic nestalo. Děti 
na vše brzy zapomněly, vždyť 9. prosin-
ce už s radostí začaly sáňkovat.

Tak jako dnes se i v roce 1945 kona-
ly nejrůznější vánoční besídky. Jedna 
taková byla uspořádána v místní škole. 
Besídka s  vánoční nadílkou se konala 
15.  prosince. Děti si přinesly domů do 
kláštera látku na šaty, některé prádlo 
a  obuv. Jen o  dva dny později si pod-
le návodu v  časopise „Anděl strážný“ 
utvořili chlapci v  ústavu eucharistický 
kroužek a  začali horlivě plnit doporu-
čené povinnosti. Následující den, tedy 
18.  prosince, získal ústav nového dob-
rodince. Místní lékař dr. Rudolf Koudel-
ka daroval pro všechny děti mouku na 
vánočku. Svůj dar přidala 21.  prosince 
i „Charita v Praze“, která do Ostrova při-
vezla cukrové ozdoby na vánoční stro-
meček. Jen o den později získává ústav 
dalšího příznivce. Městský pekař Stani-
slav Hoza upekl zdarma vánočky pro 
všechny chovance.

Na Štědrý den byla již o půl šesté ve-
čeře. Právě v jídelně se nacházel pěkný 
velký vánoční stromeček, u  kterého 
děti ještě před večeří přednášely bás-
ničky a zpívaly koledy. Pod stromečkem 
mělo každé dítě zabalený dáreček. Byly 
to především podle potřeby šaty, obuv 
apod. Děti dostaly také společenské 
hry a ke čtení zábavné knihy. Po večeři 
si hrály, zpívaly a prohlížely dárečky od 
Ježíška. 25.  prosince při půlnoční mši 
svaté zpívali chovanci na chóru pěkné 
vánoční písně. Při druhé mši svaté byly 

3 děti u  svatého přijímání. Již dlouho 
se na tuto událost těšily. 26.  prosince, 
na den sv. Štěpána, byly ústavní děti na 
koledě u ctihodné představené. Zazpí-
valy jí pěkné koledy a za to dostal každý 
sáček bonbonů a  fíky. V  poslední den 
roku 1945 se v klášterním kostele kona-
la děkovná pobožnost, při které několik 
dětí z ústavu předneslo básničky. Večer 

si pak chovanci uspořádali silvestrovský 
večírek, plný veselých výstupů, taneč-
ků a písní. Děti se tak loučily se starým 
rokem a přály všem šťastný a radostný 
nový rok.

A to je i mé přání na závěr. Přeji všem 
veselé Vánoce a šťastný a radostný nový 
rok.

Josef Macke

22. dubna 1946 vycházka starších chovanců ústavu na „Špičák“. 
Foto Kronika ústavu Dětského domova Katolické charity v Ostrově
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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. prosince 2020.

TERMÍN UZÁVĚRKY
Uzávěrka pro příspěvky a inzerci
do prosincového čísla je 10. prosince.
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)
Jana Lukášová, Josef Macke

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
Pohled na zimní Ostrov

PODĚKOVÁNÍ
Nechci zde hořekovat, jak těžko se 

nám v  dnešní covidové době žije, jak 
nám to přináší „blbou“ náladu a  jaké 
problémy třeba s výukou dětí to obná-
ší. Neméně problematické je to, jak je 
zabavit, jak využít jejich volný čas a co 
dobrého pro ně i  pro nás udělat. Aby 
se moje vnoučata proběhla a dostala se 
alespoň občas na čerstvý vzduch, cho-
dím s nimi běhat do parku. Lépe řečeno 
chodím se na ně dívat, jak běhají. Oni 
mají svou trasu a také je to baví. Tedy ne 
vždycky. Například v  sobotu si Kryštof 
jen  splnil atletickou povinnost a  Klár-
ka by si raději hrála na houpačkách. 
Ale najednou si všimli, že na stromech 
jsou nějaké cedule, a  zjistili, že jsou to 

fotky herců a  pod nimi jsou hádanky. 
V  tu chvíli je opustila jakákoli nechuť 
k  pohybu, běhali od jednoho stromu 
ke druhému, předháněli se a  vůbec 
nebrali ohled na mé stařecké kosti a že 
za nimi pajdám a těžko jim stačím. No 
prostě jsme naběhali daleko víc, než 
vůbec bylo v plánu, a děti byly šťastné, 
utahané a spokojené. A mně určitě po-
hyb venku také neuškodil.  Chtěl  bych 
touto cestou poděkovat pracovníkům 
MDDM za úžasný nápad a jeho realiza-
ci, určitě jsme nebyli sami, kdo hádan-
ky luštil a komu se to líbilo. Takže přeji 
ještě mnoho takových myšlenek a všem 
v MDDM zdraví a bystrou mysl. 

Děkuji. Petr Pokorný

FOTOHÁDANKA NA MĚSÍC PROSINEC
Mohlo by se zdát, že dnes řešíme 

matematický rébus, vždyť zajímá nás 
kamenná římsa s  řadou čísel: 1801  – 
1873  – 1895  – 1943  – 1949  – 2014. 
Nejedná se však o matematickou řadu, 
ale o roky, kdy byla tato budova opra-
vována. Jaká stavba je tento měsíc 
v našem hledáčku?

Řešení hádanky z listopadového čís-
la OM. Dům č.p. 228 v Nádražní ulici. 
Dům nechal v  letech 1899–1900 po-
stavit spolumajitel porcelánky Josef 
Pfeiffer. Dnes slouží vila nejen k bydle-
ní, ale především jako zdravotní ordi-
nace.

Josef Macke

Řešení fotohádanky z listopadového čísla.

Prosincová hádanka. Fota Josef Macke

mailto:inzerce@ostrovskymesicnik.cz
http://www.ostrovskymesicnik.cz
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DALŠÍ ÚSPĚCH PRO BADMINTON TJ OSTROV
Těsně před vyhlášením - znovu uza-

vřít vnitřní sportoviště - a za přísných 
hygienických opatření pro pořadatele 
Jiskry Nejdek, který musel složitě den 
před konáním  přesunout původní 
místo konání celostátního turnaje do 
K. Varů, se 10.  10. konal 29. THUN 
CUP GP C dospělých. Na startovní 
listině se dokonce objevil i  profesio-
nální hráč a  současná reprezentační 
česká jednička  - Milan Ludík. Za náš 
oddíl startovali Fabián Šula  s  Bárou 
Műllerovou a  nevedli si opět špatně, 

zvláště po výkonech Fabiána, kte-
ré  vedly ke  zlatu. V  silné konkurenci 
ve  dvouhře skončil na 5.–8. místě, 
stejné umístění bylo i v mixu s Bárou. 
Již druhé  první místo ve čtyřhře  vy-
bojoval v krátké době se svým spolu-
hráčem ze Spartaku Chrást Václavem 
Mirvaldem. Získané body jsou důleži-
té pro přímou účast v hlavní soutěži 
MČR jednotlivců. Oběma patří podě-
kování a uznání za předvedený výkon, 
který vedl ke zlaté medaili.

předseda oddílu Jiří Mácha

NOMINACE NA SPORTOVCE ROKU JSOU OTEVŘENÉ, 
MŮŽETE ZASÍLAT SVÉ TIPY A NÁVRHY

Máte ve svém sportovním oddílu 
nebo ve svém okolí talentované je-
dince nebo kolektivy, kteří by si za své 
výsledky a reprezentaci města Ostrova 
zasloužili poděkování a ocenění? Dejte 
nám o nich vědět.

Nominujte jednotlivce nebo týmy 
v  kategoriích junior, dospělí, týmy 
a  sportovní talent, kteří se v  uplynu-
lém roce umístili do 3. místa v  kraji 
a reprezentují na republikových a vyš-
ších soutěžích.

Své nominace zašlete nejpozdě-
ji do pátku 15.  ledna  2021 na mail 
janecka@dk-ostrov.cz. Formulář pro 
vyplnění nominace najdete na webu 
domu kultury.

Nejlepší sportovce vyhlásíme a oce-
níme v sobotu 27. února 2021 v domě 
kultury na Plese sportovců, který při-
pravujeme tentokrát v  námořnickém 
stylu.

DK Ostrov

TRADIČNÍ LEDNOVÉ KOUPÁNÍ 2021
si koronaviru navzdory nenechají 

ujít Zimoplavci z Ostrova. Tradičně se 
tak stane první sobotu v roce, což ten-
tokrát bude 2. ledna 2021, v pravidelný 
čas 11 hodin, 11 minut a 11 vteřin. Pro-
gram u rybníka za fotbalovým hřištěm 
bude velkým překvapením i pro dlou-
holeté účastníky. Hlavně to nikomu 
neříkejte.

S pozdravem:
 „V zimě plav, ať jsi zdráv!“

Miloslav Liška

Jedním z horkých favoritů na ocenění v anketě Sportovec roku by mohl být ostrovských rodák 
Martin Čechman, který nedávno získal titul mistra Evropy v kategorii do 23 let v dráhové cyklistice.

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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SPORTVÝHERNÍ KŘÍŽOVKA

TAJENKA KŘÍŽOVKY O CENY
Vážení čtenáři,

správné znění tajenky křížovky z minulého 
čísla je Barokní letohrádek. Z úspěšných lušti-
telů jsme vybrali Janu Dostálovou z Ostrova, 
která obdrží dvě volné vstupenky na vybrané 
představení Domu kultury Ostrov.

Tajenku křížovky z  tohoto čísla za-
šlete nejpozději do 15.  prosince na: 
mesicnik@ostrov.cz; případně 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 od-
povědí opět vylosujeme výherce, který zís-
ká vstupenky na některou z  kulturních akcí 
Domu kultury Ostrov. Jméno výherce zveřej-
níme v Ostrovském měsíčníku. Redakce mě-
síčníku vám děkuje za zájem o křížovku a pře-
je příjemné chvíle při luštění.

Tvorbu křížovky zajišťuje grafická společ-
nost Alfasoft, s. r. o.

Mistrovské kamenosochařské dílo (viz ta-
jenka) od kamenického mistra Paula Büttnera 
tvoří hlavní vstup do zámeckého parku. Zá-
roveň (viz tajenka) spojuje zámek s Palácem 
princů. Dominantou jedinečné kamenické 
práce z let 1690–1695 je alianční erb majitelů 
panství – markrabat bádenských (vlevo) a vé-
vodů sasko-lauenburských (vpravo). (red)

STĚHOVÁNÍ
ČR + EVROPA

chleRY
DO

L
bře
evně

tel./fax:
mobil:

353 220 554
602 444 940

INZERCE

INZERCE

Půjčíme Vám
od 5 do 100.000,- Kč

Volejte obchodního zástupce

Mobil: 727 895 461
rpsn od 123,69 %

mailto:mesicnik@ostrov.cz
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