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AKTUALITY

PRODEJ OPUŠTĚNÉHO DOMU NA STARÉM NÁMĚSTÍ
VYVOLAL BOUŘLIVOU DISKUZI MEZI ZASTUPITELI

Zastupitelé Ostrova schvalovali pro-
dej domu číslo popisné 48 na Starém 
náměstí. Jedná se o objekt, který město 
koupilo v roce 2016 za 4 miliony korun 
od soukromého vlastníka. Tehdy se pře-
mýšlelo o  tom, že by tam mohlo být 
muzeum a infocentrum. Zajímavým ná-
padem tehdy bylo i vybudování výtahu 
pro Starou radnici. To se ukázalo jako 
nerealizovatelné, protože by výtah kon-
čil pod úrovní podlahy půdních prostor. 
Tedy půda Staré radnice, kde se konají 
přednášky, výstavy, koncerty a předsta-
vení, by nemohla být bezbariérová.

„Město tedy nemělo pro tento objekt 
využití a ukazuje se, že jej nemá ani v bu-
doucnu. Navíc se ukázalo, že objekt je 
kontaminován dřevokaznými houbami 
a podle názoru projektanta zde musely 
být mnoho let před převodem tohoto 
objektu na město. Původní odhad nákla-
dů v roce 2016 jen na opravu objektu byl 
10 miliónů. Pokud by se zde tehdy měly 
dělat byty, nebo infocentrum s výstavní-
mi prostory, tak by náklady byly kolem 
35 miliónů,“ vysvětluje starosta Ostrova 
Jan Bureš.

Městu se vloni přihlásil zájemce o kou-
pi sousední, dlouhodobě nabízené pro-
luky s tím, že tam chce postavit moder-
ní bytový dům s  nebytovými prostory 
v přízemí.

„Hned na druhou schůzku přinesl uká-
zat návrh moderního domu. Řešili jsme 
tedy i otázku napojení na sousední dům 
číslo popisné 48, kdy tato firma nevylou-
čila, že by si jej koupila. Nechali jsme tedy 
provést podrobný průzkum, ze kterého se 
ukázalo, že kontaminace dřevomorkou 
a dalšími dřevokaznými houbami je větší, 
než se předpokládalo. Odhad nákladů na 
údržbu se vyšplhal kolem 100 tisíc ročně,“ 
pokračuje dále starosta s  tím, že vedení 
města vyzvalo zájemce o  vedlejší prolu-
ku k předložení návrhu ceny, za kterou je 
ochotný prázdný dům koupit. Nabídka 
zněla jeden milion korun s podmínkou, že 
do 6 let zde vybuduje v přízemí nebytové 
prostory a v dalších patrech byty.

„Podstatnou podmínkou byla doho-
da, že pokud svůj záměr nesplní, objekt 
městu vrátí za poloviční cenu. Stejné 
podmínky jsme zveřejnili a celý říjen če-
kali, zda se přihlásí další zájemci. Přihlásili 
se další dva zájemci, kteří byli ochotni 
na podmínky přistoupit, a nejvyšší cena 
byla zhruba jeden a  půl milionu korun 
bez DPH,“ doplňuje Jan Bureš.

Nastavení přísných podmínek pro 
prodej zmiňovaného domu je z pohledu 
vedení ostrovské radnice naprosto vy-
vážené a pro město se v současné době 
jedná asi o nejlepší variantu.

„V  příštím roce a  i v  dalších bude-
me mít jiné priority než opravu tohoto 
domu. Čeká nás rekonstrukce koupališ-
tě, Myslivny, hasičské stanice i sportovní 
haly a tento dům by nás jen stál další pe-
níze. Proto je výhodnější jej prodat, byť za 

nižší cenu, než za jakou se pořídil. Věřím, 
že tímto projektem dojde k dalšímu oži-
vení Starého města. Podmínky prodeje 
dávají investorovi dostatečnou volnost, 
na druhou stranu z pohledu města mini-
malizují riziko neúspěchu tohoto projek-
tu. Pokud se to totiž nezdaří do 6 let, tak 
se dům vrátí městu a zůstane nám polo-
vina kupní ceny,“ dodal starosta s tím, že 
to byly hlavní důvody, proč zastupitelé 
odsouhlasili tento prodej.  (kor)

Zastupitelé schválili prodej domu č. p. 48 na Starém náměstí.
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AKTUALITY

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, milí čtenáři 
Ostrovského měsíčníku.

Bývá dobrou tradicí, že úvodní část 
lednového vydání patří rekapitulaci 
toho, co se v  předcházejícím roce 
povedlo, a také pohledu na to, co nás 
čeká v tom roce letošním. Když jsem 
psal podobné zamyšlení minulý rok, 
tak mě ani nenapadlo, že hlavním 
tématem roku se dvěma dvacítkami 
bude pandemie extrémně nakažlivé 
a  také velmi nebezpečné choroby, 
kterou jsme nazvali covid-19. A  tak 
by bylo určitě divné, kdybych se 
u  tohoto hlavního tématu loňského 
roku nezastavil. Jarní covid útok jsme 
zvládli velmi dobře, a měl jsem navíc 
pocit, že nás to ještě více semklo. 
Možná to bylo dáno tím, že se mnoha 
věcí nedostávalo, a to pak se lidé více 
snaží pomoci jeden druhému. Šily 
se roušky, sháněli a  rozdávali jsme 
dezinfekci a hledali možnosti, jak co 
nejrychleji a s co nejmenšími oběťmi 
přežít s hlavou vzhůru. A povedlo se 
to. Počty nakažených v  Ostrově se 
pohybovaly v řádu jednotek a nikdo 
z našich občanů tuto chorobu neza-
platil životem. Asi jak mírnější prů-
běh byl zjara, o to silněji se pandemie 
vrátila na podzim. Sice jsme už vědě-
li, co dělat, byl i dostatek ochranných 
pomůcek i  dezinfekce, ale začala se 
vytrácet semknutost a snaha pomo-
ci. Nakažených najednou byly stovky 
a  dvě desítky lidí zaplatily tu cenu 
nejvyšší. Bez váhání jsme obnovili ná-
kupy seniorům i  lidem v  karanténě 

zdarma, začaly se rozvážet knížky, 
dezinfikovali jsme veřejné prostory 
i  domy, kde žijí senioři. Za to si za-
slouží poděkování pracovníci měst-
ské policie, naši hasiči i  pracovníci 
městského úřadu. A  také nechci za-
pomenout na lidi, kteří nabídli svou 
pomoc a  pomáhali s  dezinfekcemi 
i  distribucí ochranných pomůcek, 
i na zaměstnance školských zařízení, 
díky nimž mohly školky a jedna škola 
fungovat pro děti zdravotníků, hasi-
čů a policistů.

Pandemie zasáhla do života nás 
všech a  její dopady budeme muset 
ještě dlouho řešit. Nejinak to bude 
i  u  ekonomiky, která zaznamenala 
hluboký propad, a  to se také odrazí 
i  na rozpočtu města pro tento rok. 
Spolu s  úpravami daňových sazeb, 
které prošly na podzim v parlamen-
tu, to znamená propad v  příjmech 
města. A  protože nechceme měs-
to zadlužovat a  ani sahat na Fond 
budoucnosti, tak jsme museli najít 
úspory především na běžných výda-
jích. Nechceme a  nemůžeme úplně 
zastavit investice a především rozvoj 
města, ale rok 2021 bude v  tomto 
směru především o  přípravě projek-
tů, které máme ve strategickém plá-
nu rozvoje města a na které bychom 
mohli požádat o  dotaci. Budou se 
totiž otevírat možnosti podávat žá-
dosti do nových dotačních titulů, 
z  nichž některé budou speciálně ur-
čené pro Karlovarský kraj. A bylo by 
z  naší strany nemoudré se na tuhle 

šanci nepřipravit. Nebudeme však 
dělat projekty jen proto, že by byla 
možnost dotace, vždy to budou věci, 
které jsme si vyhodnotili jako po-
třebné pro Ostrov a  jeho rozvoj. Jde 
například o projekty na novou spor-
tovní halu u gymnázia, na nové sály 
u základní umělecké školy, metropo-
litní síť, revitalizaci vnitrobloku v Ša-
faříkově ulici, využití odpadní vody 
z bazénu na koupališti k zalévání ze-
leně ve městě, na lovecký zámeček 
v Moříčově (byť ještě není náš) a dal-
ší projekty. Příprava projektů však 
neznamená, že nebudeme ve městě 
investovat. Musíme např. dokončit 
projekt na polytechnické vzdělávání 
v našich základních školách i dotáh-
nout do konce výstavbu sportovní-
ho hřiště u  zimního stadionu. Držte 
nám v tom všem palce.

Vážení čtenáři Ostrovského měsíč-
níku, milí spoluobčané, dovolte mi, 
abych vám všem popřál pevné zdra-
ví, mnoho štěstí a  hodně radosti ze 
života.

Jan Bureš
starosta města
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OČEKÁVANÝ VÝPADEK DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ POKRYJÍ 
V ROZPOČTU NA PŘÍŠTÍ ROK MĚSTSKÉ ÚSPORY
Zastupitelstvo města Ostrova 
schválilo rozpočet města na rok 
2021, kde celkové navrhované pří-
jmy města včetně financování činí 
444 841 tis. Kč a  celkové výdaje 
města činí 444 841 tis. Kč.

„Návrh rozpočtu města Ostrov na 
rok 2021 je předkládán jako schod-
kový v  objemu příjmů 392 570 tis. 
Kč a v objemu výdajů 444 841 tis. Kč. 
Výsledkem rozpočtové bilance fis-
kálního roku 2021 je záporné saldo 
ve výši 52 271 tis. Kč, které bude vy-
rovnáno zapojením vlastních úspor 
z minulých let a úspory z roku 2020,“ 
vysvětluje starosta města Jan Bureš.

Výchozím podkladem pro přípra-
vu návrhu rozpočtu města Ostrov 
na rok 2021 byl upravený letošní roz-
počet, do kterého se promítly i stavy 
účtů ve Fondu rezerv a  rozvoje a ve 
Fondu budoucnosti, a dále očekáva-
ný výsledek hospodaření roku 2020.

„Doposud jsme zaznamenávali 
v oblasti daňových příjmů, které jsou 
nejdůležitějším a  objemově nejvyš-
ším zdrojem příjmů města, zvyšu-
jící se podíl na celkových příjmech 
města. To ale neplatí pro rok 2021, 
kde se očekává, že současná situace 
způsobená šířením nákazy koronavi-
ru a  dopad přijatých opatření proti 
šíření nákazy budou mít negativní 
vliv na českou ekonomiku a odrazí se 

i  na příjmové částce rozpočtů obcí 
a měst,“ doplňuje místostarosta Ma-
rek Poledníček.

Při přípravě rozpočtu města tak 
radní vycházeli nejen z letošního roz-
počtu, ale také z dostupných predik-
cí Ministerstva financí týkajících se 
státního rozpočtu.

„Velké úpravy jsme zaznamenali 
na straně výdajů města. Ty byly prů-
běžně od začátku přípravy rozpočtu 
v  polovině roku 2020 upravovány 

a  velmi pečlivě jsme v  jednotlivých 
položkách rozpočtu rozlišovali výda-
je potřebné a výdaje, které bylo mož-
né zkrátit, případně přesunout do 
finančně příznivější budoucí doby,“ 
popisuje Jan Bureš, který je přesvěd-
čen, že zastupitelstvo přijalo rozpo-
čet postavený na reálných číslech.

„Rozvoj města ani v této nepříznivé 
době nechceme a  nemůžeme zasta-
vit a tomu nastavený rozpočet odpo-
vídá,“ dodal starosta. (kor)

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA V MĚSÍCI PROSINCI 2020
• ZM schválilo prodej pozemku 

p.  č.  2936 o  výměře 551 m2 v  k. ú. 
Ostrov nad Ohří (Staré náměstí), 
za cenu ze Znaleckého posudku 
č. 3544-83/2019 ve výši 358 150,00 Kč 
plus hodnota příslušenství pozem-
ku (zděné uliční oplocení a  vrata) 
ve výši 75 000,00 Kč, tj. celkem za 
433 150,00  Kč plus DPH v  zákonné 
výši, zájemci s  nejvyšší nabídkovou 
cenou, s podmínkou zřízení předkup-
ního práva a  výhrady zpětné koupě 
ve prospěch města Ostrov, pokud ne-
dojde v  období od právních účinků 
vkladu práva na nabyvatele do 6 let 
k vydání kolaudačního rozhodnutí na 
výstavbu nebytových a bytových pro-
storů. Veškeré náklady spojené s pro-
dejem uhradí kupující.

• ZM schválilo prodej pozemku 
p. č.  st. 209 o výměře 551 m2, jehož 

součástí je stavba občanského vyba-
vení č. p. 48 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
(bývalá restaurace č. p. 48), za sjed-
nanou kupní cenu navrženou ku-
pujícím ve výši 1 450 000,00 Kč plus 
DPH v  zákonné výši, za účelem vý-
stavby bytového domu s nebytovými 
prostory, v Ostrově, ulici Staré nám., 
s  podmínkou zřízení předkupního 
práva a výhrady zpětné koupě ve pro-
spěch města Ostrov, pokud nedojde 
v období od právních účinků vkladu 
práva na nabyvatele do 6 let k vydání 
kolaudačního rozhodnutí dle podmí-
nek prodeje. Veškeré náklady spojené 
s prodejem uhradí kupující.

• ZM schválilo rozpočet města na rok 
2021, kde celkové navrhované pří-
jmy města včetně financování činí 
444 841 tis. Kč a celkové výdaje měs-
ta činí 444 841 tis. Kč.

• ZM schválilo vyhodnocení plně-
ní projektů Strategického plánu 
rozvoje města Ostrova dle předlo-
ženého návrhu a  souhlasí s  před-
loženou aktualizací Strategického 
plánu rozvoje města Ostrova dle 
předloženého návrhu pro roky 
2021 a následující.

• ZM schválilo Plán rozvoje sportu 
ve městě Ostrov na roky 2021–
2026.

• ZM schválilo Obecně závaznou vy-
hlášku č. 2/2020, kterou se stano-
ví školské obvody základních škol 
zřízených městem Ostrov a  části 
školských obvodů základních škol 
zřízených městem Ostrov.

• ZM schválilo Obecně závaznou vy-
hlášku č. 3/2020, kterou se stanoví 
školský obvod mateřských škol zří-
zených městem Ostrov. (jj)

Ostrov bude v příštím roce hospodařit se schodkovým rozpočtem.
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ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI PLÁN ROZVOJE SPORTU NA ROKY 2021–2026
Zastupitelstvo města schválilo na 
svém jednání Plán rozvoje sportu ve 
městě Ostrov na roky 2021–2026. 
Plán rozvoje sportu ve městě Ostrov 
je střednědobý dokument, jenž ana-
lyzuje současný stav sportu na úze-
mí města, stanovuje priority a  vy-
mezuje oblasti sportu a pohybových 
aktivit.

Je zpracován v  souladu s  § 6a odst. 
2 zákona č. 115/2001 Sb., o  podpoře 
sportu, ve znění pozdějších předpisů, 
vymezuje prioritní osy podpory spor-
tu, stanovuje strategické cíle města 
a  definuje konkrétní opatření, která 
povedou k  zajištění lepší dostupnosti 
sportovních zařízení pro občany měs-
ta a dopomohou k rozvoji sportovních 
a volnočasových aktivit ve městě, stej-
ně tak jako v jeho blízkém okolí.

Zásadní snahou města je vycházet 
z  potřeb občanů města a  vytvářet 
vhodné podmínky pro volnočasové 
aktivity. Tento dokument je potřeb-
ným dokumentem při čerpání dotač-
ních prostředků z  evropských i  stát-
ních programů.

Pro další rozvoj sportu v  Ostrově 
byly stanoveny tyto 3 prioritní cíle:
1. Sport dětí a mládeže

Pohyb dětí a  mládeže je důležitý, 
a  zejména potřebný pro zdravý těles-
ný růst a  psychický vývoj. Úkolem je 
poskytnutí smysluplné činnosti a  po-
citu sounáležitosti s okolím, s navoze-
ním pocitu bezpečí. Sport je způsob 
vlivu na chování dětí a  mládeže. Je 

to výchovný prostředek, socializační 
faktor a  účinná forma prevence soci-
álněpatologických jevů v chování dětí 
a  mládeže. Při aktuálních nedostateč-
ných impulzech z rodinného prostředí, 
týká se především rodičů, kteří nemají 
vztah ke sportu, podpořit zvýšení zá-
jmu o  sport prostřednictvím školní 
tělesné výchovy a sportovních zájmo-
vých kroužků.
2. Sport pro všechny

Sport pro všechny je organizovaný 
i  neorganizovaný sport a  sportovní 
volnočasové aktivity určené širokým 
vrstvám obyvatelstva bez ohledu na 
věk, rasu, národnost, společenskou tří-
du nebo pohlaví. Naplňuje myšlenky 
zdravého životního stylu, sociálního 
kontaktu, smysluplného trávení vol-
ného času, seberealizace a  aktivního 
odpočinku. Velké množství obyvatel 
dává přednost neorganizovanému 
sportování. Pro tyto obyvatele je třeba 
ucelený program využívání sportovní 
infrastruktury a podpory zdravého ži-
votního stylu.
3. Sportovní infrastruktura

Sportovní infrastrukturou, tvořenou 
budováním a správou sportovišť, měs-
to vytváří základní podmínky pro růz-
né formy sportu a pohybových aktivit. 
Role města je v tomto směru jedinečná 
a  nenahraditelná. Město dlouhodobě 
chápe potřebu udržitelnosti pohybo-
vých aktivit a  sportu a  snaží se stabi-
lizovat, případně vytvořit sportovní 
zázemí dle potřeb obyvatelstva.

V letech 2021–2026 jsou plánovány 
tyto investice:
• Rekonstrukce venkovního plavecké-

ho bazénu městského koupaliště
• Výstavba nové sportovní haly
• Výstavba nových cyklostezek
• Vylepšení značení cyklostezek infor-

mačními značkami
• Vybudování dopravního hřiště
• Rekonstrukce stávajících sportov-

ních ploch
• Dostavba dvou malých fotbalových 

hřišť u atletického areálu
Město Ostrov vynakládá finanční 

prostředky ze svého rozpočtu na 
podporu sportu různými formami 
financování. Finanční prostředky 
na obnovu, provoz a  rozvoj těch-
to sportovních zařízení jsou orga-
nizační složce poskytnuty v  rám-
ci každoročního rozpočtu města. 
V  případě potřeby investice mimo 
běžný rámec údržby a  provozu 
těchto zařízení jsou na konkrétní 
akce v  rámci schvalování rozpočtu 
poskytnuty prostředky přímo váza-
né na danou investici a  její realiza-
ce je prováděna přímo městem.

V  oblasti výstavby a  revitalizace 
sportovní infrastruktury je měs-
to připraveno v  maximální možné 
míře využívat dotační možnosti 
evropských a  státních programů. 
Předpokládá se, že i  Karlovarský 
kraj se stabilně zapojí do spolufi-
nancování investic do sportovní 
infrastruktury. (jj)

Jednou z největších investic města v příštích letech má být stavba nové sportovní haly u gymnázia.
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PŘÍSPĚVEK ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝM DĚTEM Z ROZPOČTU 
MĚSTA OSTROV PRO ROK 2021

Stejně jako v  minulých letech, i  le-
tos poskytne město Ostrov jednorá-
zový příspěvek zdravotně postiženým 
dětem. Účelem pomoci prostřed-
nictvím tohoto příspěvku je přímá 
pomoc dětem se zdravotním posti-
žením a  současně podání pomocné 
ruky rodinám, pěstounům a  dalším, 
kteří se jim snaží pomoci v nelehkém 
životním údělu. V  rozpočtu města je 
na tento účel pro rok 2021 vyčleněna 
částka 150 000 Kč.

Pro stávající i nové žadatele připo-
míná odbor sociálních věcí a zdravot-
nictví, že žádost o příspěvek se podá-
vá vždy na příslušný kalendářní rok, 
a to pouze jednou. Poskytnout ho lze 
dle pravidel dětem ve věku od 1 roku 
do 18 let, s trvalým pobytem na úze-
mí města Ostrov, kterým byl Úřadem 
práce ČR přiznán příspěvek na péči. 
Jednorázový příspěvek od města je 
vyplácen v následujících výších: 3000 

Kč dětem, kterým náleží příspěvek na 
péči v  I. stupni závislosti na pomo-
ci jiné fyzické osoby; 6000 Kč dětem 
ve  II. stupni závislosti; dětem ve  III. 
stupni závislosti bude poskytnut pří-
spěvek ve výši 8000 Kč a dětem ve IV. 
stupni závislosti bude poskytnut jed-
norázový příspěvek od města ve výši 
11000 Kč. Příspěvek je možné využít 
např. na lázeňskou léčbu nehrazenou 
ze zdravotního pojištění, případně na 
úhradu poplatků přímo souvisejících 
s  lázeňskou léčbou, dále na rehabili-
tační léčbu nehrazenou ze zdravot-
ního pojištění nebo na doplatek této 
léčby, na zakoupení nebo doplatek 
při zakoupení zdravotní nebo reha-
bilitační pomůcky, či na zakoupení 
jiných pomůcek, které příjemce po-
třebuje k  odstranění, zmírnění nebo 
překonání následků svého zdravotní-
ho postižení, dále na úhradu nákla-
dů za sociální služby včetně dopravy 

a  také na zakoupení speciálních po-
travin, např. pro bezlepkovou dietu.

Formuláře žádosti o  příspěvek 
a  pravidla jsou volně dostupné na 
stojanech Odboru sociálních věcí 
a  zdravotnictví Městského úřadu 
Ostrov, Jáchymovská 1, lze je najít 
také na webových stránkách města 
www.ostrov.cz>Město Ostrov>Dotace 
poskytované městem> příspěvek měs-
ta pro zdravotně postižené děti. Termín 
pro podání žádostí o příspěvek na rok 
2021 je od 1. 2. 2021 do 31. 10. 2021. 
Bližší informace k  příspěvku podá Ji-
tka Capková, DiS., tel. 354 224 859, 
e-mail: jcapkova@ostrov.cz, kan-
celář č. A108, nebo Bc. Marcela 
Businská, tel. 354 224 817, e-mail: 
mbusinska@ostrov.cz., kancelář č. A 110.

Kateřina Šplíchalová
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

MěÚ Ostrov

TRASA BÝVALÉ VLEČKY NABÍDLA 130 NOVÝCH MÍST K PARKOVÁNÍ
Nedostatek parkovacích míst řeší 
všechna města v  republice. Zda-
leka ne každému se ale podaří 
v rámci jedné akce vybudovat 130 
nových míst k stání. To se povedlo 
v  Jáchymovské ulici, kde od konce 
listopadu mohou bez problémů za-
parkovat řidiči bydlící na soused-
ním sídlišti.

„Doprava v  klidu, jak se proble-
matice parkování odborně říká, je 
opravdu tvrdým oříškem pro mnoho 

radnic v  republice. Nám se podařilo 
připravit a  zrealizovat projekt, který 
zdaleka není jen o parkování. Souvi-
sí s tím i nový chodník, cyklostezka, 
veřejné osvětlení a  výsadba zeleně,“ 
říká starosta Ostrova Jan Bureš.

Během stavebních úprav bylo ře-
šeno i odvodnění vozovky, kdy nové 
uliční vpusti ve vozovce jsou svedeny 
do koalescenčního odlučovače rop-
ných látek se sorpční vložkou a usa-
zovacím prostorem. Po přečištění je 

dešťová voda vedena do vsakovacího 
objektu, složeného ze vsakovacích 
boxů, kde postupně dochází ke vsa-
kování vody do krajiny.

„V  případě naplnění vsakovacího 
objektu je nadbytečná voda svedena 
do Jáchymovského potoka. Odvod-
nění chodníku, stezky a  parkoviště 
je provedeno do vsaku, kdy plocha 
parkoviště byla provedena z drenáž-
ní betonové dlažby, která umožňuje 
vsakování dešťových vod do pod-
loží. Pod parkoviště byla položena 
sorpční geotextilie pro zachytávání 
ropných látek s životností na 20 let,“ 
pokračoval starosta s  tím, že právě 
zadržování a navracení vody do kra-
jiny je v současné době velmi disku-
tované téma a vedení Ostrova se mu 
chce i nadále věnovat.

Úpravou také prošla autobusová 
zastávka u  Tesca, kdy byly prodlou-
ženy zálivy pro zajíždění autobusů, 
a  byla opravena vozovka místní ko-
munikace v Jáchymovské ulici včetně 
vyznačení vodorovného dopravního 
značení.

„Celkové náklady za výše uvedené 
činnosti činily 13 569 810,12 Kč včet-
ně daně z  přidané hodnoty,“ dodal 
Jan Bureš. (kor)Na trase bývalé vlečky vzniklo 130 nových parkovacích míst.

mailto:jcapkova@ostrov.cz
mailto:mbusinska@ostrov.cz
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ŠKOLSKÉ OBVODY STANOVUJE V OSTROVĚ NOVÁ OBECNÍ 
ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, KTEROU SCHVÁLILO ZASTUPITELSTVO
Zastupitelstvo města Ostrova 
schválilo Obecně závaznou vy-
hlášku č. 2/2020, kterou se stano-
ví školské obvody základních škol 
zřízených městem Ostrov a  části 
školských obvodů základních škol 
zřízených městem Ostrov.

Školské obvody základních škol 
v  Ostrově se stanovily pro Základ-
ní školu Ostrov, Masarykova 1289 
a  Základní školu Ostrov, Májová 

997, příspěvkové organizace, přes-
ným vymezením jednotlivých ulic 
ve městě Ostrově a  současně i  spe-
cifikací jednotlivých městských čás-
tí, které jsou spádově pod jednotli-
vé školy přiřazeny.

Na základě uzavřené dohody měs-
ta Ostrov s  obcemi Stráž nad Ohří, 
Krásný Les a  Velichov se stanovil 
společný školský obvod Základ-
ní školy a  Mateřské školy Ostrov, 

Myslbekova 996, příspěvkové orga-
nizace, který je tvořen jednak uve-
denými obcemi a  současně i  vy-
mezenými ulicemi na území města 
Ostrov.

Nově navrhovaná vyhláška dopl-
ňuje specifikaci jednotlivých škol-
ských obvodů jednotlivých základ-
ních škol v  Ostrově a  sjednocuje 
doposud platné dvě obecně závaz-
né vyhlášky do jedné. (red)

PRO UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NENÍ ROZHODUJÍCÍ 
JEN BYDLIŠTĚ, ALE MNOHDY I MÍSTO VÝKONU PRÁCE RODIČŮ

Zastupitelstvo města na svém jedná-
ní schválilo Obecně závaznou vyhláš-
ku č. 3/2020, kterou se stanoví školský 
obvod mateřských škol zřízených měs-
tem Ostrov.

Historicky město v  roce 2016 vyda-
lo doposud platnou OZV č. 2/2016, 
kterou se stanovil školský obvod ma-
teřských škol zřízených městem Ost-
rov. Při schvalování OZV v  roce 2016 
mělo zastupitelstvo předložené 2 návr-
hy – buď nechat celé město jako jeden 
školský obvod pro všechny mateřské 
školy, nebo město rozdělit podle ulic 
do pěti školských obvodů mateřských 
škol. Upřednostněn byl návrh jednoho 

školského obvodu pro všechny MŠ do-
hromady.

V  rámci přípravy byl návrh nové 
OZV zaslán k  právnímu posouzení 
příslušnému odboru Ministerstva vni-
tra. Podle vyjádření MV není předlo-
žený návrh v rozporu se zákonem, ale 
bylo doporučeno, aby byly stanoveny 
školské obvody pro každou MŠ samo-
statně. V rámci přípravy materiálů pro 
jednání rady a  zastupitelstva města 
byly osloveny ředitelky MŠ v  Ostrově 
s  dotazem na posouzení stávajícího 
stavu, kdy je v  Ostrově pro MŠ jeden 
školský obvod, a na názor na jeho pří-
padné rozdělení podle jednotlivých 

MŠ. K uvedenému problému doplňu-
jí vlastní zkušenost, že pro rodiče dětí 
v MŠ není vždy rozhodující místo by-
dliště, ale často místo výkonu práce 
u  zaměstnavatele, které je poblíž MŠ. 
S  umísťováním dětí do jednotlivých 
MŠ není žádný problém, komunikace 
mezi MŠ je v  tomto směru výborná. 
Dalším argumentem, který ředitel-
ky MŠ uvedly, je fakt, že každá školka 
vypouští do základních škol v  daném 
roce různý počet dětí. I  s  ohledem 
na tuto zkušenost je ze strany ředite-
lek názor, že není třeba stávající sys-
tém měnit, ale ponechat jej jako plně 
funkční i do dalších let. (red)

SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V ROCE 2021
BUDE OPĚT NA STARÉ RADNICI

Slavnostní přivítání nově narozených 
ostrovských občánků na Staré radnici 

v Ostrově se uskuteční i v roce 2021. Již 
nyní jsou známy přesné termíny:

• 20. 3. 2021
• 26. 6. 2021
• 16. 10. 2021

Zájemci o vítání občánků v roce 2021 
se mohou hlásit e-mailem na adrese 
acermakova@ostrov.cz, telefonicky na 
číslech 354 224 826 či 354 224 812 nebo 
osobně v  kanceláři č.  A111 v  přízemí 
Městského úřadu Ostrov. K přihlášení 
je nezbytné uvést:
• jména a příjmení obou rodičů,
• jméno (jména) a příjmení dítěte,
• datum a místo narození dítěte,
• trvalý pobyt dítěte,
• kontakt na jednoho z  rodičů, na 

kterém Vás budeme moct seznámit 
s bližšími informacemi.

Markéta Schmiedová
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

MěÚ OstrovVítání občánků 27.6.2020 Stará radnice Ostrov

mailto:acermakova@ostrov.cz
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STRÁŽNÍCI MĚSTSKÉ POLICIE SE ZAMĚŘILI NA ODSTRAŇOVÁNÍ 
AUTOVRAKŮ Z ULIC MĚSTA, UVOLŇUJÍ TAK PARKOVACÍ MÍSTA
Nový zákon, který dává větší 
pravomoci policii i  vedení měs-
ta k  odstraňování vraků, začal 
Ostrov ihned využívat. Podle ve-
litele městské policie Ladislava 
Martínka bylo již řešeno 26 vozi-
del, z toho bylo 10 vozidel odtaže-
no, 12 vozidel si na základě výzvy 
odstranili sami majitelé a  4 vozi-
dlům běží nezbytná zákonná lhů-
ta k odstranění.

„Dalších zhruba 14 vozidel bylo 
odstraněno v  rámci blokového čiš-
tění,“ říká Ladislav Martínek a  vy-
jmenovává nejčastější důvody od-
tahů: „Je to zejména dlouhodobě 
neplatná STK, ohrožení životního 
prostředí, vozidlo je na první pohled 
vrakem, případně dochází k naruše-
ní estetického vzhledu obce. Sna-
žíme se využívat možnosti zákona 
v  současné chvíli na 100 % a  jsme 
nekompromisní.“

Činnost strážníků si rovněž po-
chvaluje starosta Ostrova Jan Bureš, 
který poukazuje na fakt, že autovra-
ky jsou problémem většiny měst.

„Jsem rád, že jsme před pár měsíci 
přijali pravidla pro jejich odstraňo-
vání, a  ještě raději jsem, že v  praxi 
fungují a že se daří tato vozidla od-
straňovat. Městská policie Ostrov 
i pracovníci města si mákli, ale stojí 
to za to,“ uvedl Jan Bureš.

Odtahem vraků ale zdaleka nedo-
chází jen k vyčištění města, tou další 
podstatnou věcí je uvolňování par-
kovacích míst, kterých je v  dnešní 
době všude nedostatek.

„V  podstatě jsme vytvořili při-
bližně čtyřicet nových parkova-
cích míst, což při průměrné ceně 
60.500  Kč za parkovací místo dělá 
skoro 2.500.000 Kč ušetřených tím-
to úklidem. V souvislosti s noveliza-
cí tohoto zákona se od nového roku 
uvažuje i o realizaci odtahů z parko-
višť nákupních center i v případech, 
kdy se nejedná o městský pozemek,“ 
dodal velitel, který chválí nejen čin-
nost svých strážníků, ale i  vzornou 
spolupráci s  úřednicí správy ma-
jetku města. „Bez této spolupráce 
a přístupu vlastníka komunikace by 
to nešlo,“ uzavřel Ladislav Martínek.
 (kor)

Z ulic města bylo v minulých dnech odtaženo už deset autovraků.
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OSTROVŠTÍ STRÁŽNÍCI OPĚT VYJÍŽDĚLI POMÁHAT NĚKOLIKA 
OPILÝM LIDEM A ŘEŠILI I VÝMĚNU MOBILNÍCH TELEFONŮ

Nejzávažnějším případem, kte-
rý v  uplynulých dnech řešili ostro-
vští strážníci, bylo pobodání muže. 
K  tomu došlo v  odpoledních ho-
dinách, pravděpodobně po hád-
ce partnerů, kdy partnerka nožem 
bodla muže do pravé ruky. „Stráž-
níci na místě provedli prvotní ošet-
ření, zastavili krvácení a  přivolali 
rychlou zdravotnickou službu a ko-
legy ze státní policie. U obou aktérů 
byla provedena dechová pozitivní 
zkouška na alkohol. Oba aktéry si 
poté převzala hlídka Policie ČR,“ 
uvedl velitel městské policie Ladi-
slav Martínek.

Alkohol hrál roli i při dalším zása-
hu strážníků, kteří byli vysláni k vla-
kovému nádraží, kde se pohyboval 
muž v  kolejišti. „Bylo nahlášeno, že 
se pohybuje po čtyřech. To jsme 
samozřejmě prověřili a  zjistili, že 
muž je natolik opilý, že není scho-
pen chůze. Jelikož muž ohrožoval 

svůj život i zdraví a nebyl nikdo, kdo 
by se o  něj postaral, byl převezen 
na sokolovskou záchytnou stanici,“ 
pokračuje velitel ostrovské městské 
policie.

Na záchytku putovala i opilá žena, 
která je strážníkům dobře známa. 
Na její chování si stěžovali obyvate-
lé města, kteří poukazovali na to, že 
žena narušuje klidnou adventní at-
mosféru. „Při dechové zkoušce žena 
nadýchala 2,3 promile alkoholu, 
a protože neuposlechla výzvy stráž-
níků, aby nenarušovala veřejný po-
řádek, byla převezena do Sokolova,“ 
popisuje další případ velitel s  tím, 
že opilá žena byla na strážníky vul-
gární, a proto bylo proti ní použito 
donucovacích prostředků.

Poslední zásah strážníků je spíše 
úsměvný, neboť byli přivoláni do 
restaurace, kde mělo údajně do-
jít ke krádeži mobilního telefonu. 
„Hlídka se dostavila na místo, kde se 

nacházela oznamovatelka, která tvr-
dila, že ji několik lidí osočuje z krá-
deže telefonu. Na místě byl přítel 
ženy a několik dalších lidí. Při šetře-
ní bylo zjištěno, že je žena dosti pod 
vlivem alkoholu a  ze stolu si omy-
lem vzala telefon podobný tomu 
svému a  strčila jej do kapsy. Její te-
lefon si zase vzal někdo jiný. A  tak 
za asistence našich strážníků došlo 
k  přerozdělení telefonů a  věc byla 
vyřešena,“ dodal Ladislav Martínek.
 (kor)

POŘADNÍK NA BYTY V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU 
JE NADÁLE OTEVŘENÝ
Město Ostrov stále přijímá žádos-
ti o  byty v  Domě s  pečovatelskou 
službou na Hlavní tř. č.  p. 1365-
7 v  Ostrově pro jednotlivce, ale 
i  dvojice. Dům s  pečovatelskou 
službou v  Ostrově je určen ob-
čanům, kteří nejsou schopni si 
sami obstarat nutné práce v  do-
mácnosti a  další životní potřeby. 
V  Domě s  pečovatelskou službou 
na Hlavní tř. čp. 1365-7 v Ostrově 
je 112 bytů.

Žádosti o byty v Domě s pečova-
telskou službou v  Ostrově přijímá 
město Ostrov prostřednictvím od-
boru sociálních věcí a  zdravotnic-
tví. Následně je žádost projednána 
v  bytové komisi a  předložena Radě 
města Ostrov, která svým usnese-
ním rozhodne o případném zařaze-
ní žádosti do pořadníku. Zařazení 
do pořadníku není nárokové. Každá 
žádost je posuzována individuálně, 
kromě podmínek stanovených pra-
vidly se přihlíží i  k  aktuální  životní 
situaci žadatele.

Dle pravidel nově schválených Ra-
dou města Ostrov ze dne 3. 8. 2020 

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

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

Žadatel nesmí být dlužníkem vůči 
městu Ostrov ani Městskému úřadu 
Ostrov, nesmí způsobit poškození 
bytového fondu v  majetku města 
Ostrov, dopustit se neoprávněného 
obsazení bytu ani neoprávněného 
poskytnutí podnájmu bytu v majet-
ku města Ostrov.

Do Domu s  pečovatelskou služ-
bou v  Ostrově nelze přijmout ob-
čana, jehož zdravotní stav trvale 

vyžaduje ošetření 24 hodin denně 
a obsluhu jinou osobou.

Další informace i  žádosti jsou 
k  dispozici na webstránkách měs-
ta Ostrov / odbor sociálních věcí 
a  zdravotnictví / Dům s  pečovatel-
skou službou. Nebo přímo na Měst-
ském úřadě Ostrov, Jáchymovská 1, 
odbor sociálních věcí a  zdravotnic-
tví, paní Marie Marcinková, kance-
lář č. A112, tel. č. 354 224 858 nebo 
e-mail: mmarcinkova@ostrov.cz.
 (red)

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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AKTUALITY

POZVÁNÍ NA VÝSTAVU JIŘÍ URBAN – ŠPERKAŘ A VÝTVARNÍK
ANEB
PRO VELKÝ ÚSPĚCH 
PRODLUŽUJEME
DO KONCE LEDNA 2021

Nebývalý zájem o výstavu známého 
šperkaře a  výtvarníka Jiřího Urbana 
zaznamenaly výstavní prostory sala te-
rreny situované v  ostrovském zámku. 
Unikátní výstava šperků, královských 
a  císařských korun stojí opravdu za 
Vaši pozornost.

Formát takovéto výstavy bývá ob-
vyklý v celosvětových muzeích. Ostrov 
je v  současné době velmi vděčný au-
torovi i  kurátorce výstavy, že vyslyšeli 
naše prosby o její prodloužení.

Cit pro detail a  mimořádný talent 
udělaly z  Jiřího Urbana v  současné 
době nejfrekventovanějšího českého 
zlatníka.

Autor je zhotovitelem nádherných 
moderních šperků ze zlata i  stříbra, 
pacifikálu pro papeže Jana Pavla  II., 
granátové soupravy pro anglickou krá-
lovnu Alžbětu  II., několika kopií krá-
lovských a  císařských korun a  i  kopie 
nejstarší parléřovské monstrance ze 
Sedlce u Kutné Hory.

Přijďte se obdivovat jeho práci i Vy.
Srdečně zveme Vás všechny k  ná-

vštěvě výstavních prostor této jedineč-
né a nákladné výstavy. (red)

Přejeme  všem do  nového  roku  pevné  zdraví,

abychom spolu  mohli  opět  sdílet

krásné  kulturní  zážitky.

Těšíme  se  brzy  na  setkávání  s  vámi!

Váš  Dům kultury  Ostrov

Výstava šperků Jiřího Urbana v Ostrově pokračuje.
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GYMNÁZIUM ZVE NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Zveme všechny zájemce o  studium, 

současné i bývalé studenty gymnázia, 
rodiče studentů a širokou veřejnost na 
den otevřených dveří, který se koná 
v  sobotu 16.  ledna  2021 od 9:00 do 
13:00.

Pokud to epidemická situace dovolí, 

den proběhne standardní prezenční 
formou při dodržení všech nezbyt-
ných opatření. V opačném případě se 
zájemci budou moci připojit k on-line 
vysílání, jehož podrobnosti budou zve-
řejněny na webových stránkách školy 
www.gymostrov.cz.

Budete si moci prohlédnout učebny 
a jejich vybavení, naši pedagogové vás 
rádi seznámí s  výukou na gymnáziu. 
Součástí programu bude také prezen-
tace s informacemi o přijímacím řízení. 
Pro školní rok 2021/2022 otevíráme 
2  třídy osmiletého studia a  1 třídu 
čtyřletého studia. Uchazeči absolvují 
jednotné testy z českého jazyka a lite-
ratury a matematiky.

Stejně jako v loňském roce nabízíme 
pro žáky základních škol, kteří poda-
jí přihlášku na naši školu, přípravné 
kurzy na tyto zkoušky. Jejich obsahem 
bude řešení typizovaných přijímacích 
testů a jejich následný rozbor pod ve-
dením pedagogů gymnázia. Kurzy jsou 
zdarma. Bližší podrobnosti o organiza-
ci těchto kurzů i  přijímacích zkoušek 
najdete na webových stránkách školy 
v části Přijímací řízení.

Zároveň vás zveme na prohlídku no-
vého pavilonu s koridorem a šatnami, 
rekonstruované laboratoře chemie, 3D 
laboratoře a zbrusu nové multifunkční 
přírodovědné učebny pro výuku biolo-
gie, chemie, fyziky a zeměpisu.

Jiří Fresser,
zástupce ředitele

POLICISTÉ NABÁDAJÍ CHODCE I CYKLISTY – BUĎTE VIDĚT
Zimní období je specifické nejen 

změnou teplot, ale i  tím, že se později 
rozednívá a brzy stmívá. Proto by měli 
být opatrní zejména nejzranitelnější 
účastníci silničního provozu, kterými 
jsou chodci a cyklisté. 

Vidět a být viděn je základní pravidlo 
bezpečnosti na silnicích, které platí pro 
všechny účastníky provozu. Za snížené 
viditelnosti toto pravidlo platí dvojná-
sob, proto buďte vidět i Vy a používejte 
reflexní prvky, které ve světlech projíž-
dějících vozidel výrazně září. Když bu-
dete vidět na dostatečnou vzdálenost, 
řidiči mohou včas zareagovat a předejít 
tak střetu s tragickými následky.

Na užití reflexních prvků myslí i  zá-
kon č. 361/2000 Sb., o provozu na po-
zemních komunikacích, který chodcům 
stanovuje, že reflexní prvek umístěný 
na viditelném místě musí mít každý 
chodec, který se bude za snížené vidi-
telnosti pohybovat po pozemní komu-
nikaci, na níž není chodník ani veřejné 
osvětlení. Za nesplnění této povinnos-
ti lze chodci uložit pokutu až do výše 
2000 korun. 

Při snížené viditelnosti noste ob-
lečení jasných barev, abyste byli lépe 
vidět v šeru, ve tmě či za mlhy. Vhod-
ným používáním reflexních prvků lze 
zabránit střetu chodce s  vozidlem. 
Dnes je možné pořídit si kromě re-
flexních pásek či vest i  mnoho pří-
věsků, nášivek či dalších reflexních 
doplňků. Reflexní doplňky doporu-
čujeme umístit viditelně, zejména na 
končetiny směrem do komunikace. 
Chodec musí být viditelný pro ostat-
ní účastníky provozu ze všech stran, 
tedy zepředu i zezadu. 

Řadou testů bylo prokázáno, že po-
hybuje-li se na pozemní komunikaci 
chodec v  tmavém oblečení, je pro ři-
diče přijíždějícího vozidla viditelný na 
pouhých 18 metrů, v bílém oblečení je 
viditelný již na 55 m, a pokud je jeho 
oděv doplněn reflexním označením, 
vidí jej řidič na 200 m, což je dostateč-
ná vzdálenost pro bezpečné manévro-
vání.

Chodci by tedy měli vždy pamatovat 
na to, že žádný řidič nedokáže zasta-
vit vozidlo, pokud chodce zahlédne 

na poslední chvíli anebo pokud mu 
někdo náhle vstoupí nebo vběhne do 
jízdní dráhy. 

V případě, že se i přes naše preven-
tivní rady stanete účastníkem nehody, 
volejte na bezplatnou telefonní linku 
158. 

Věra Hnátková
oddělení tisku a prevence Krajského 

ředitelství policie Karlovarského kraje

Reflexní prvky dokáží zachránit lidský život.

Do budovy ostrovského gymnázia jste zváni 16. ledna na den otevřených dveří.
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KALENDÁŘ AKCÍ

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

6. 1. 2021 KARETNÍ PODVEČER 16:00 - 18:00
Městská knihovna Ostrov

Herní odpoledne pro dospělé.

9. 1. 2021 ORBIS PICTUS 16:00 - 17:00
Městská knihovna Ostrov

Koncert.

11. 1. 2021 DÁMSKÝ KLUB 16:00 - 18:00
Městská knihovna Ostrov

Odpoledne pro dámy.

13. 1. 2021
RELAXAČNÍ MALOVÁNÍ 
PRO DOSPĚLÉ

15:30 - 18:00
Městská knihovna Ostrov

Malování antistresových omalovánek, 
kamenů, tašek…

20. 1. 2021 ŘEČ ANDĚLŮ 19:00 - 20:30
Městská knihovna Ostrov

Koncert harfistky Kataríny Ševčíkové.

21. 1. 2021
JAK MUČIT POTOMKA
ANEB RODINNÉ PRÁVO
PRO ZAČÁTEČNÍKY

17:00 - 18:30
Městská knihovna Ostrov

Povídání pro veřejnost.

23. 1. 2021 DVA STŘEVÍČKY PRO POPELKU
15:00
Kinokavárna Ostrov
- velké kino

Klasický loutkový příběh
doprovázený hrou na akordeon…

23. 1. 2021 PLES MĚSTA OSTROVA 19:30 - 2:00
Dům kultury Ostrov

Reprezentační ples v prostorech 
Domu kultury.

27. 1. 2021 PŘÍBĚHY KRAJANŮ Z BANÁTU 17:00 - 18:30
Městská knihovna Ostrov

Cestopisná a časosběrná přednáška 
Tomáše Černohouse.

9. 12. 2020–
6. 1. 2021

KRAJKOVÁNÍ
V KRUŠNÝCH HORÁCH

Stará radnice Ostrov Něžná výstava paličkovaných krajek.

6. 12. 2020–
6. 1. 2021 BETLÉMY KRUŠNÝCH HOR

17:00
klášterní kostel Zvěstování 
Panny Marie (Ostrov)

Tradiční výstava betlémů
z oblasti Krušnohoří.

4. 1. 2021–
29. 1. 2021 KRÁSNOPROSTOR 9:00 - 17:00

Městská knihovna Ostrov
Výstava - Kristýna Nováková.

31. 1. 2021
MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ
- Eric-Emmanuel Schmitt
(náhradní termín leden 2021)

19:30 - 21:30
Dům kultury Ostrov
- Divadelní sál

Komorní tragikomedii
uvádí Divadlo Na Jezerce.

4. 1. 2021–
27. 2. 2021

VÝSTAVA PRACÍ 
- RELAXAČNÍ MALOVÁNÍ

Městská knihovna Ostrov Výstava.

21. 1. 2021–
14. 3. 2021

ZLATÉ POKLADY
FILMOVÉHO HOLLYWOODU

Stará radnice Ostrov
Výstava originálních filmových
rekvizit…

Akce proběhnou pouze v případě zrušení nebo zmírnění vládních opatření.
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ŠKOLÁKY PŘIVÍTALA VÁNOČNĚ NAZDOBENÁ ŠKOLA
Uplynul nám další měsíc, kdy se škol-

ními chodbami nenesl dětský smích 
a  hlahol. Kdy většina žáků vyměni-
la školní lavice za psací stoly svých 

dětských pokojů, kuchyňské stoly, 
obývací gauče a v některých případech 
i za postele (když se nechtělo vstávat). 
Také naše škola téměř utichla. Téměř, 
protože byla podobně jako na jaře 
pověřena hejtmanem Karlovarského 
kraje pečovat o děti ve věku 3–10 let, 
jejichž zákonnými zástupci byli za-
městnanci integrovaného záchranné-
ho systému a  dalších státem defino-
vaných profesí. Vzhledem k  tomu, že 
nedošlo k  uzavření mateřských škol, 
nabídku umístit dítě do naší ZŠ využili 
rodiče 25 dětí z 1. stupně, které k nám 
docházely v  období od 16.  října do 
29. listopadu. Ač bylo uvedených žáků 
pouze 25, byla jich vlastně plná škola. 
A  jak to mohlo být možné? Docela 
snadno. Téměř všechny děti totiž buď 
pocházely z jiných škol, nebo z jiných 
tříd. Podle toho také musely být roz-
dělené a byly jim přiděleny jednotlivé 
paní asistentky či vychovatelky, které 
s  nimi dopoledne během distanční 
výuky s jejich paní učitelkou pobývaly 
v samostatných místnostech. Hlavním 
důvodem bylo, aby se děti vzájemně 
při výuce nerušily, protože každá paní 

učitelka probírala se svými žáky jiné 
učivo. Ranní a  odpolední program 
pak připomínal školní družinu a  děti 
se už mohly spojit do jedné skupiny, 
kde si mohly popovídat a společně si 
zahrát různé hry. Péče o tyto děti byla 
poskytována v době od 6:00 do 17:00. 
Přesto si dovolím říci, že přes všechnu 
péči se tyto děti jistě těšily, až se opět 
setkají se svou paní učitelkou a se svý-
mi kamarády. To se ostatně v posled-
ním listopadovém týdnu splnilo i nej-
mladším žákům a  žákům speciálních 
tříd, kteří byli po nucené pauze natolik 
plni dojmů, že je museli sdělovat svým 
spolužákům (i  v  průběhu výuky), 
takže jsme mnohdy všichni marně 
hledali, kde mají zabudované ty své 
„mikrofonky“, které by šly (stejně jako 
při distanční výuce) vypnout. Nový 
měsíc přivítal ve vánočně nazdobené 
škole většinu ostatních žáků a  my si 
jen můžeme společně přát, aby nám 
vydrželo pevné zdraví, aby vánoční 
svátky přinesly toužebně očekávaný 
klid i pohodu a aby se brzy vše vrátilo 
do normálu.

Lenka Machalová

EKOCENTRUM OSTROV INFORMUJE
Vyhlášení výsledků sběrové soutěže

V  říjnu a  listopadu jsme vyhlásili 
soutěž ve sběru lesních plodů, které 
byly předány do Obory Hájek pro při-
krmování zvěře v  zimních měsících. 
I  když se soutěž z  důvodu nepříznivé 
situace musela ukončit, nenechali jste 
se odradit a lesní plody jste nosili stále. 
S vaší pomocí jsme tak mohli lesníkům 
předat okolo 700 kg kaštanů, žaludů 
a bukvic.

A jak to dopadlo?
Nejlepšími sběrači se stali Natálka 

Magenheimová a  Štefan Nežatický, 
kteří přinesli 100,9 kg plodů. Na dru-
hém místě se umístily Adéla Lichovní-
ková a Laura Le, které nasbíraly 96,7 kg 
plodů, a na třetím místě skončili souro-
zenci Zuzka a Honzík Dejlovi s celkem 
64,9 kg plodů. Všichni účastníci, kteří 
se do soutěže zapojili, byli odměněni 
drobnými cenami.

PROHLÍDKY PRO VEŘEJNOST 
– dle aktuální epidemické situace
Po-Pá 13.00-17.00, vstup zdarma

Udělejte si k  nám odpolední pro-
cházku a prohlédněte si venkovní voli-
éry i chovatelské klubovny. Dopolední 
hodiny jsou vyhrazeny návštěvám ko-
lektivů školských zařízení. Vstup zdar-
ma.
Pololetní prázdniny

Sledujte, prosím, stránky MDDM 
a FB Ekocentra, kde budeme naši čin-
nost aktualizovat na základě aktuální 
hygienicko-epidemiologické situace.
Poděkování

Děkujeme všem návštěvníkům, kteří 
našim zvířátkům přinesli jablka, suché 
pečivo a jiné laskominy. Budeme velice 
rádi za další takovou podporu.
Informace k  akcím a  kroužkům: Po–
Pá 10.00–17.00 na tel. 731 615 658, 
602 600 995, FB: Ekocentrum MDDM 
Ostrov, www.mddmostrov.cz

KONTAKT
tel. 731 615 658, 602 600 995, 
FB: Ekocentrum MDDM Ostrov
www.mddmostrov.cz/ekocentrum

Ekocentrum, Vyhlášení výsledků sběru lesních plodů 2019
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ADVENTNÍ ČAS JE V MŠ HALASOVA ČASEM RADOSTI A VESELÍ
Adventní čas v naší mateřské škole je 

časem plným radosti, veselí a očekává-
ní.

Sotva jsme zapálili první svíčku na 
našem adventním věnci, školku zaplni-
la předvánoční nálada.

Děti si užily bohatou čertovskou 
nadílku. Přišel čert, Mikuláš a  anděl 
s  předvánoční pohádkou, kde si děti 
i  herci společně zazpívali několik ko-
led. Děti vytvořily vlastní živý betlém 
a celá pohádka byla dojemným vánoč-
ním prožitkem.

Ve třídách se peklo cukroví, zdobily 
perníčky, zpívaly koledy a  celá školka 
voněla vanilkou. Děti si ve třídách oz-
dobily vánoční stromečky. Také jsme 
se zapojili do akce “Vánoce pro seni-
ory“, kdy děti nazdobily stromečky 
v duchu českých Vánoc (sušené plátky 
pomerančů, ořechy, jablka a  tradiční 
červené mašle).

V každé třídě byla pod stromečkem 
připravena bohatá nadílka, ze které 
měly děti velkou radost, a  hračky si 
užívají. Pro nás bylo poděkováním vi-
dět jejich rozzářené oči.

Celý adventní čas jsme si připomínali 
tradice, zvyky a také jsme pilně připra-
vovali vánoční dárek pro rodiče, který 
měl v  této nelehké době trošku jinou 
podobu než obvykle.

Překvapením pro ně bylo to, že moh-
li zhlédnout krátké video svých dětí 
a  paní učitelek na našich webových 
stránkách a  díky tomu prožít vánoč-
ní atmosféru alespoň maličko s námi. 
Prezentovali jsme se písničkami, bás-
ničkami, tancem, dramatikou, radost-
nou náladou a vším, co k dětem a Vá-
nocům patří.

Přejeme všem především hodně 
štěstí a zdraví, klid a pohodu v novém 
roce 2021.

Kolektiv MŠ Halasova

Předvánoční čas si děti v mateřské škole náramně užívají.
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VÁNOČNÍ NADÍLKA V ZŠ KRUŠNOHORSKÁ
Nejcennějším dárkem pro nás bylo 

dlouho očekávané dokončení a předá-
ní nových sociálních zařízení v  levém 
křídle budovy. Nyní sociální zařízení 
v celé škole již odpovídají evropskému 
standardu. Dokončila se hydroizolace 
celé budovy a  zároveň došlo k  zatep-
lení suterénu školy. Na nádvoří školy 
byla položena zámková dlažba. V pro-
sinci nechyběl Mikuláš, anděl s čertem 
i bohatá nadílka pro děti. Kniha hříchů 
se trochu zaplnila hříchy některých 
zlobiváků, ale Mikuláš s  andělem to 
znovu urovnali a  vše dopadlo dobře. 
Proběhly každoroční vánoční trhy, 
a přestože se nesmělo zpívat, vánoční 

nálada se nesla celou školou. Žáci paní 
učitelky Kopecké společně s  asistent-
kami J. Gaidarusovou a M. Ťuikovou se 
zúčastnili soutěže „Svatý Maur očima 
dětí”, soutěž vyhlásil státní hrad Bečov. 
Ve své kategorii žáci získali ocenění, 
které je velmi potěšilo. Škoda jen, že 
vzhledem ke koronavirovým opatře-
ním nemohli cenu převzít osobně na 
hradě Bečov, kde by byla navozena 
ta správná tajemná atmosféra. Tímto 
děkujeme paní magistře Herzogové ze 
SHB za předání krásných vzdělávacích 
cen.

Faten Fakach
ZŠ Ostrov, p. o.

REKONDIČNÍ POBYT V ROCE 2021
JANSKÉ LÁZNĚ, HOTEL ASTORIA, 5. 6. 2021 – 12. 6. 2021, CENA: 6 300 KČ

V CENĚ JE UBYTOVÁNÍ, PLNÁ PENZE, DOPRAVA, LÁZEŇSKÝ POPLATEK, 2 VÝLETY, POJIŠTĚNÍ
ZPŮSOB PLATBY: PŘI PŘIHLÁŠENÍ DO 20. 4. 2021 ZAPLATÍTE ZÁLOHU 3 000 KČ A DOPLATEK DO 30. 5. 2021,

PLATIT MŮŽETE HOTOVĚ NEBO BANKOVNÍM PŘEVODEM
VÝBOR SPOLKU DIABETIKŮ PŘEJE PŘÍJEMNÝ POBYT

Žáci školy se účastnili soutěže Svatý Maur očima dětí.
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VŠECHNO ZLÉ JE K NĚČEMU DOBRÉ
Mnoho věcí se v loňském roce změ-

nilo, ale výuka na Základní umělecké 
škole v Ostrově se nezastavila. Změny 
však musely nastat. Minimálně v na-
šem kalendáři akcí pro veřejnost, kte-
ré jsou prezentací a reflexí dovedností 
našich žáků a žákyň a ostatně i reflexí 
práce nás, jejich pedagogů a pedago-
žek.

Jsou ale tradice, kterých nám bylo 
líto se vzdát jen tak. To byl případ 
tradičního Adventního koncertu naší 
školy, pro který jsme se rozhodli najít 
nový formát, tak aby mohl přinášet 
radost svým divákům, tak jako v  le-
tech minulých. Z  původního zkla-
mání, že letos koncert nebude kvůli 
hygienickým opatřením, se stala pří-
ležitost naučit se a vyzkoušet si něco 
nového.

Vznikly celkem tři koncerty. Díky fi-
nanční podpoře města a vstřícnosti ře-
ditele školy Helmuta Harzera se vytvo-
řily ve spolupráci se základní školou 
Masarykova v  jejich školním studiu. 
Patří se tu poděkovat Karlu Oláhovi, 
trpělivému kameramanovi, ale i střiha-
či a především profesionálovi, který vše 
bral s humorem a dokázal při natáčení 
vytvořit příjemnou atmosféru pro pe-
dagogy i  žáky v  neznámém  prostředí 
studia. Ve studiu byl natočen celý prv-
ní koncert a průvodní slovo koncertu 
druhého. Jednotlivá vystoupení dru-
hého koncertu se natáčela v rodinách 
a vystoupení pro třetí koncert už moh-
la vzniknout částečně i ve třídách.

Velký dík tak patří všem učitelům, 
učitelkám i rodičům. Ti všichni zkou-
mali nové technologie, pracovali 

se zadáními, zapojovali celé rodiny 
a  tvořili kvůli natáčení vánoční výz-
dobu už v  listopadu. Možná se nedá 
virtuálně přenést vše, ale jak jinak by 
se do koncertu mohli zapojit nejen 
žáci, ale i po světě rozesetí a studující 
absolventi orchestru Ad libitum Ivety 
Müllerové? Jak by mohli hrát na kole-
jích, bytech po celé republice, ve Vel-
ké Británii, a dokonce v Brně!

To vše jsou nové zkušenosti, kte-
ré jsme získali a o které jsme bohatší 
my. Doufáme, že i tentokrát byly Vaše 
vánoční svátky klidné a že i tentokrát 
přinesl advent a  Adventní koncert 
krásné zážitky Vám. Díky spoluprá-
ci s  Domem kultury v  Ostrově, díky 
podpoře města a  díky všem zapoje-
ným žákům, žákyním i rodičům.

Ondřej Šulc Králová

JARNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY MAS KRUŠNÉ HORY
Dopřejte svým dětem akční jarní 

prázdniny a  přihlaste je na jeden ze 
dvou turnusů příměstských táborů 
na horách v  Perninku. Připravujeme 
dva turnusy, které proběhnou sou-
běžně, pondělí až pátek v termínu od 
1.–5. 3. 2021. Příměstské tábory mají 

základnu v  chatě Pernink v  Perninku 
a  jsou určené dětem od 6 do 14 let. 
V  průběhu tábora děti pojedou na 
zajímavé výlety po okolí, budou hrát 
hry, soutěže, a  pokud počasí dovo-
lí, užijí si lyžařský výcvik i  dovádění 
na sněhu. Další informace, přihlášky, 

program na jednotlivé turnusy nalez-
nete na našich webových stránkách 
www.mas-primestsketabory.cz. Veške-
ré informace Vám také rádi zodpoví-
me na tel: 608 734 854.

Jarní příměstské tábory jsou reali-
zovány společností MAS Krušné hory, 
o. p. s., ve spolupráci s organizací Ná-
hradním rodinám, o. p. s., v rámci do-
tačního projektu reg. č. CZ.03. 2. 65/0.
0/0.0/16_047/0015750.

Realizační tým MAS Krušné hory

Do natáčení ve školním studiu se zapojil i Tadeáš Matoušek a Ivana Chernyavska.
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MDDM OSTROV INFORMUJE O TERMÍNECH LETNÍCH 
I PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ

Přihlášky na letní tábory spustí-
me v úterý 2. února 2021 v 8.00 online 
nebo v kancelářích MDDM. Podrobné 
informace k  přihlašování uveřejníme 
na našem webu v průběhu ledna.
LT MANĚTÍN

cena: 3 800 Kč, kritéria pro při-
jetí: věk 8 až 15 let, přihláška do zá-
jmového kroužku odevzdaná v  mě-
sících září/říjen a dodržení termínů 
pro úhradu poplatku za obě polole-
tí, trvalé bydliště v Ostrově a spádo-
vých oblastech Ostrova, pořadí (při-
hlásit se může kdokoli, přednostně 
však vyřídíme přihlášky dětí, které 
splňují všechna daná kritéria sou-
časně).
Termíny LT Manětín
30.  6.–11.  7.  ; 11.–22.  7.  ; 22.  7.–2.  8.  ; 
2.–13. 8. ; 13.–24. 8. 
Sportovní soustředění v Manětíně
cena: 1 900 Kč, kritéria pro přijetí: 
sportovní kroužky MDDM
termín: 24.–29. 8. 
Tábor pro rodiče s dětmi v Manětíně
cena: 1 600 Kč dítě, 1 900 Kč dospělý
termín: I. 24.–28. 5. ; II. 21.–25. 6. , kri-
téria pro přijetí: dospělý + dítě od 3 let
Sportovní příměstský tábor
cena: 1 300 Kč, místo konání: MDDM 
Ostrov

Kromě sportování v  areálu MDDM 
jsou pro děti připraveny i  sportovní 
výlety mimo areál MDDM.
kritéria pro přijetí: po 1. třídě – 12 let
termíny: 12.–16.  7.  ; 19.–23.  7.  ; 
26.–30. 7. 
Příměstský sportovní tábor s anglič-
tinou
cena: 1 300 Kč, místo konání: MDDM 
Ostrov
kritéria pro přijetí: po 1. třídě – 12 let
termín: 2.–6. 8. 
Příměstský taneční tábor
cena: 1 300 Kč, místo konání: MDDM 
Ostrov
kritéria pro přijetí: osvojená taneční 
a pohybová průprava dětí ve věku 4–8 let
termín: 9.–13. 8. 
Příměstský výtvarný tábor
cena: 1 300 Kč, místo konání: MDDM 
Ostrov.
kritéria pro přijetí: po 1. třídě – 12 let
termín: 23.–27. 8. 
Fotbalový příměstský tábor ve spo-
lupráci s FK Ostrov
cena: 1 300 Kč, místo konání: areál FK 
Ostrov

kritéria pro přijetí: přednostně pro 
děti z fotbalového kroužku MDDM
termíny: 16.–20. 8. 

Příměstské přírodovědné tábory
cena: 1 300 Kč, místo konání: Ekocen-
trum, výlety do přírody mimo Ostrov
kritéria pro přijetí: 7–12 let
termíny: 12.–16.  7.  ; 19.–23.  7.  ; 
26.–30. 7. ; 2.–6. 8. ; 9.–13. 8. ; 16.–20. 8. 
Sportovní soustředění gymnastek 
v MDDM
cena:1 700 Kč, místo konání: MDDM 
Ostrov
kritéria pro přijetí: kroužek gymnas-
tiky MDDM
termín: 16.–20. 8. 

Všechny akce, které dům dětí připra-
vuje v měsíci lednu a únoru, se usku-
teční na základě aktuální hygienicko- 
epidemiologické situace.

Sledujte, prosím, stránky a FB domu 

dětí, kde budeme naši činnost pečlivě 
aktualizovat.

Děkujeme vám, pracovníci MDDM

Sportovní areál
V  měsíci lednu jsou všechna hři-

ště 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.
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

Letní tábory v Manětíně jsou velmi oblíbené a děti si je vždy užijí.
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ZAPOMENUTÁ PORCELÁNKA V OSTROVĚ
V městě samém i v  jeho okolí dnes 

už málokdo ví, že v  tehdejším Schlac-
kenwerthu-Ostrově působila továrna 
na porcelán, firma Pfeiffer a  Löwen-
stein. A to s produkcí svého času dobře 
známou a vysoce hodnocenou i mezi 
deseti dalšími, tehdy již prosperujícími 
porcelánkami na Karlovarsku. Počát-
ky ostrovské porcelánky sahají k  roku 
1873, kdy pánové Josef Pfeiffer a Lud-
wig Löwenstein zakoupili v  Ostrově 
místo pro stavbu továrny na porcelán. 
Bylo to místo velmi prozíravě zvolené: 
blízko nádraží nedávno do provozu 
dané železniční tratě, dostatečná zá-
soba vody v říčce Bystřici, blízkost ka-
olínových i uhelných dolů. Také s ohle-
dem na to, že v podhůří Krušných hor 
byly tehdy velmi omezené pracovní 
možnosti a pro řadu okolních obcí byl 
Ostrov snadno dosažitelný.

Produkce  nové továrny měla svůj 
počátek v  roce 1874. Šlo především 
o  jídelní a  nápojové, případně i  mycí 
soupravy, jejichž tvary a  dekory byly 
pravděpodobně nejprve přebírány 
z  okolních porcelánek. První výrobky 
nebyly ještě příliš kvalitní, v síle střepu 
ani v  glazuře. Významný zlom nastal 
v  letech 1900-1901, kdy továrnu pře-
vzali synové zakladatelů Josef Pfeiffer 
mladší a Rudolf Löwenstein, oba mla-
dí, schopní a odborně vzdělaní podni-
katelé. Josef Pfeiffer absolvoval několik 
stáží v porcelánkách u nás i  ve Vídni. 
Tam také navázal kontakt s  profeso-
rem Josefem Hoffmannem, pozdějším 
spoluzakladatelem prestižního sdru-
žení Wiener Werkstätte  – Vídeňské 
dílny, které usilovalo o tvorbu originál-
ních, po stránce umělecké i technické 
dokonalých výrobků užitého umění 
(1903-1932). Ostrovská porcelánka se 
postupně stala téměř jediným doda-
vatelem Vídeňských dílen. Realizovala 
tvary, navržené jejich autory v  doko-
nalé kvalitě, někdy pravděpodobně 
i  s dekory. Většinou však výzdobu bí-
lého ostrovského porcelánu zajišťoval 
vídeňský Ateliér Josef Böck. Výsledkem 
této spolupráce byly tak výrobky po 
všech stránkách vynikající. Ostrovská 
produkce, porcelán se značkami PL, 
PLS či v druhé polovině dvacátých let 
PULS, zaujala brzy místo mezi pěti na-
šimi nejúspěšnějšími porcelánkami. 
A  to nejen co do kvality výrobků, ale 
také co do rozsahu nabídky, produkce, 
která pružně reagovala na proměny 
výtvarných stylů.

Tuto oblast vedl Josef Pfeiffer, Ru-
dolf Löwenstein pak stejně úspěšně 
obchodní a  finanční záležitosti. Os-
trovská porcelánka měla v  průběhu 
tří desetiletí své zastoupení v mnoha 
evropských zemích, dodávala i  do 
zámoří. Za své exponáty na světo-
vých výstavách v Riu de Janeiru 1923 
a  v  Paříži 1925 a  1937 získala řadu 
nejvyšších ocenění. To už se její pro-
dukce rozšířila i na porcelán dekora-
tivní – vázy, dózy, plastiky - sledující 
dobové umělecké proudy  – histo-
rické prvky, secesi, art deco i  ohlas 
kubismu - také porcelán hotelový. 
Především však soubory porcelánu 
varného, ohnivzdorného  – značky 
DIAMANT. Šlo o  množství nejrůz-
nějších nápojových servisů a  ku-
chyňských nádob, které bylo možno 

po libosti kombinovat a  doplňovat. 
Účelně se rozšiřoval také areál por-
celánky i  její technologické možnos-
ti, stejně i počet zaměstnanců. Dosa-
hoval již v roce 1907 více než tří set 
mužů a žen.

Tento strmý vzestup přerušily 
a ovlivnily neblaze události ohlašující 
se války. Vdova po Rudolfu Löwen-
steinovi Luisa musela svůj podíl na 
porcelánce prodat, na základě arizač-
ního zákona jí byly vyvlastněny i  os-
trovské nemovitosti. V  březnu roku 
1944 zahynula spolu se svým mladším 
synem v  osvětimském koncentrač-
ním táboře. Změnily se také výrobní 
podmínky i  vedení závodu. Ubylo 
podstatně možností exportu, luxus-
ní, umělecké výrobky nahrazoval 
běžný porcelán pro lazarety a jídelny, 

Výstavu ostrovského porcelánu můžete vidět ve dvoraně zámku.
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PORCELÁNOVÁ CESTA / PORZELLANSTRASSE 
NABÍZÍ ÚCHVATNÉ ZÁŽITKY NEJEN S PORCELÁNEM

Pokud se vypravíte na Cestu porcelá-
nu / Porzellanstrasse, můžete navštívit 
na čtyři desítky míst v  severozápad-
ních Čechách či v severním Bavorsku. 
Všechna tato místa jsou historicky 
spjata s výrobou porcelánu a na všech 
zastávkách se můžete kochat krásou 
bílého zlata, jak je porcelán také na-
zýván. Cílem tohoto projektu není jen 
propagace samotného porcelánu, ale 
také marketingová podpora každého 
ze zúčastněných měst. Cesta porcelá-
nu přináší užitek také v oblasti ubyto-
vání, gastronomie a v neposlední řadě 
zvýšením návštěvnosti kulturních zaří-
zení, jako jsou muzea či galerie. Proto 
je pro Ostrov velice zajímavé, že se do 
tohoto projektu mohl zapojit.

Město Ostrov na Cestu porcelánu 
fakticky „vykročilo“ již v roce 2009, kdy 
bylo podepsáno memorandum o spo-
lupráci při přípravě a  realizaci tohoto 
projektu. Iniciátorem byl tehdejší Dům 
kultury Ostrov pod mým vedením 
a  ve  spolupráci s  tehdy ještě funkč-
ní porcelánkou Haas & Czjzek jsme 
de facto otevřeli cestu porcelánu do 
Čech. Definitivní schválení účasti měs-
ta Ostrova ve Spolku Porzellanstrasse 
e. V. provedlo zastupitelstvo města 
rozhodnutím o účasti na svém zasedá-
ní dne 9. 12. 2020.

Jako potvrzení účasti na tomto pro-
jektu město Ostrov získalo unikátní 
porcelánovou cedulku, kterou osob-
ně přivezl předseda spolku pan André 
Zaus (viz obrázek níže), který je s měs-
tem Ostrov v  pravidelném kontaktu. 
Členský poplatek dle platebního řádu 
činí pro města velikosti Ostrova 767 € 
ročně.

Ostrov, se svojí již dnes poměrně roz-
sáhlou sbírkou z  produkce porcelánky 
PULS, má milovníkům porcelánu rozhod-
ně co nabídnout. A když se k tomu přidá 
mimořádná expozice karlovarské „keram-
ky“ v Letohrádku, můžeme s trochu nad-
sázky říci, že jsme perlou na této cestě.

 Marek Poledníček
místostarosta

nemohla se již uskutečnit ani pláno-
vaná modernizace celého provozu. Po 
roce 1945 Ostrov opustili zapracova-
ní dělníci a provoz znárodněné porce-
lánky v  roce 1948 skončil. Nahradila 
jej postupně výroba rozmáhajícího se 
uranového průmyslu.

Spolku přátel města Ostrova se na-
štěstí podařilo zachránit alespoň to, 
co z  této tak úspěšné éry ostrovské-
ho porcelánu zůstalo  – shromáždil 
během dvaceti let velkou sbírku vý-
robků, podle níž lze sledovat rozsah 
a vývoj ostrovské produkce. A to zčásti 

nákupem, ale i  velkorysými dary. Zů-
stal tak v  hmatatelné podobě zacho-
ván osud porcelánky i  doby, v  níž se 
odvíjel. V současné době se s ním mů-
žete seznámit na výstavě ve dvoraně 
ostrovského zámku.

Zdenka Čepeláková
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FOTOHÁDANKA NA MĚSÍC LEDEN
Lednová hádanka je opředena dáv-

ným tajemstvím. Do dnešních dnů 
se nám nedochovalo mnoho pověstí, 
které by byly spojeny s naším městem. 
Je však jedna, ve které figuruje ďábel. 
Otisk jeho krvavé dlaně je dodnes pa-
trný nad vstupem do objektu, který 
dnes hledáme. Víte, na které stavbě 
údajně přiložil ďábel ruku k dílu?

Řešení hádanky z prosincového čísla 
OM. Datace s roky renovací se nachází 
na římse hlavního vchodu do zámku. 
Za zmínku jistě stojí, že monumentální 
vstup s  datací 1690 vytvořil kameník 

Martin Möckel, zvaný „ostrovský so-
chař“. Na vrcholu vstupního portálu 
je dnes císařská orlice, která nahradila 
původní sasko-lauenburský erb.

Josef Macke

ATENTÁT V ŽIŽKOVĚ ULICI
Do tmy večera třeskl výstřel. Anna V. 

s  hrůzou vyběhla z  domu a  burcovala 
sousedy. Někdo po ní vystřelil. Výstřel 
zaslechl i voják střežící zámek. Zakrátko 
tak byla na místě hlídka Sboru národní 
bezpečnosti. Štábní strážmistři Josef Kal-
vas a František Mišička se spolu s vojáky 
dali do pátrání. Dům prohledali, ale po 
záhadném střelci nebylo ani památky.

Co se vlastně stalo v  Žižkově ulici 
v domě č. p. 244? Kdo a proč střílel? Dne 
19. září 1946 před 21. hodinou oznámil 
voják střežící zámek, že na Annu V. ně-
kdo v  jejím domě vystřelil z půdy. Vaři-
la zrovna večeři, když vyšla na chodbu, 
třeskla rána. Utekla z domu a způsobila 
poplach na ulici. Příslušníci SNB spo-
lu s vojáky nikoho v domě ani na půdě 
ale nenašli. Z domu nikdo další neutekl. 
Kdo tedy střílel? Řešení záhady leželo na 
podlaze v  1. patře. Vyšetřovatele zaujal 
rozsypaný popel okolo dřevěné bednič-
ky se žhavým popelem. Zakrátko našli 
na podlaze střelu. Ve žhavém popelu 
v dřevěné bedně byla posléze objevena 
roztržená nábojnice německého původu 
ráže 9 mm.

Dalším šetřením bylo zjištěno, že za 
nenadálou událost si vlastně může mla-
dá žena sama. Odpoledne vysypala žha-
vý popel do dřevěné bedny. Ta zůstala 
v patře domu po odsunutých Němcích. 
Domnívala se, že když mohli do bedny 
sypat popel Němci, může ona také. Jenže 
mělo to háček, v bedně kdosi zapomněl 
pistolový náboj a žhavý popel se postaral 
o večerní rozruch.

Anna  V. byla za svoji neopatrnost se 
žhavým popelem udána Okresnímu 
soudu v  Karlových Varech pro přestu-
pek proti bezpečnosti majetku. Podlaha 
v patře byla dřevěná, bedna navíc stála 
u  dřevěného zábradlí u  schodů vedou-
cích na půdu. Vysypáním žhavého po-
pela do dřevěné bedny tak mladá žena 
mohla snadno způsobit požár domu. Za 

svoji nedbalost si tak prožila nejen chvíle 
strachu, ale jistě ji čekala nemilá odměna 
také od okresního soudu. Na místě byla 
ještě navíc poučena příslušníky SNB, jak 
má zacházet se žhavým popelem.

Nám nezbývá než se z  dnes již 
úsměvného příběhu poučit. Dejte po-
zor, kam vysypáváte žhavý popel.

Josef Macke

Foto: Tentokráte dobrovolní hasiči zasahovat nemuseli, snímek před hasičskou zbrojnicí
v 50. letech 20. stol. Snímek poskytl pan Vala.

Řešení fotohádanky z prosincového čísla.Lednová hádanka. Fota Josef Macke
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PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ

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. ledna 2021.

TERMÍN UZÁVĚRKY
Uzávěrka pro příspěvky a inzerci
do únorového čísla je 15. ledna.
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
PF 2021
Foto: Tereza Fialová

VÁŽENÍ OBYVATELÉ 
OSTROVA A OKOLÍ,

rok 2020 máme za sebou, ale pro-
blémy, které přinesl, nás všechny 
zaskočily. Jednalo se o dosud nepoz-
nanou nákazu a změnila snad veške-
rou činnost ve všech oblastech na-
šeho života v celém světě i v ČR. Za 
pochodu se řešily nástrahy oné ná-
kazy hned v  měsíci březnu. Nejvíce 
byli postiženi starší občané, někteří 
přišli i  o  to nejcennější, čímž život 
je. Dost výrazně se zastavil běžný 
život občanů, spolků a  hlavně hos-
podářský růst.  Věřím, že rok 2021 
bude výrazně lepší, ale přesto se 
společnost musí připravit i na horší 
variantu. Je na každém z nás, jak bu-
deme chránit svým chováním sebe 
i okolí. Přejeme tedy všem občanům 
hlavně dostatek optimismu, klidu 
a dobré zdraví.

Zastupitel města za KSČM
Zdeněk Mareš

PODĚKOVÁNÍ 
ZA VSTŘÍCNOST 
A OCHOTU POMOCI

Chtěla bych touto cestou poděko-
vat místním manželům, jejichž jméno 
neznám, za velkou vstřícnost a  ocho-
tu. Dne 2. listopadu se mi na místním 
hřbitově při špatné manipulaci s  lu-
cernou stal úraz, pořezala jsem si prst 
a začala krvácet. Manželé mi okamžitě 
poskytli první pomoc, a  dokonce mě 
i odvezli do zdejší nemocnice k ošetře-
ní na chirurgické ambulanci. Naprosto 
odmítli přijetí jakékoliv finanční kom-
penzace. Přestože se říká, že lidé jsou 
k  sobě zvláště v  poslední době bezo-
hlední a  neteční, jsem velmi ráda, že 
to není moje zkušenost a že jsem měla 
štěstí na velmi milé a  komunikativní 
spoluobčany.

Ruka se mi hojí, sice bolí, ale hřeje 
mě u srdce pocit, že dobří lidé jsou po-
řád mezi námi.

Vlasta Švehlová

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

mailto:inzerce@ostrovskymesicnik.cz
http://www.ostrovskymesicnik.cz
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CYKLOTEAM OSTROV ANI V COVIDOVÉ SEZÓNĚ 2020 NEZAHÁLEL
Zazvonil zvonec a sezóny 2020 je ko-

nec, bohužel letos předčasně…
Ano, je to tak, bohužel… Letošní 

cyklistickou sezónu značně ovlivnil 
virus jménem Covid. Na jaře, kdy byla 
první část závodů zrušená či přesu-
nutá, a napodruhé na podzim, kdy už 
část závodů byla definitivně zrušena, 
popř. vytvořena jen pro „virtuální“ zá-
vodění. I přes všechna opatření, přesu-
nutí apod. jsme byli i letos vidět a zářili 
v plné kráse.

Naši závodníci jezdili v  rámci hor-
ských kol (MTB) zejména pohár Kar-
lovarského kraje CKK a pohár Peruna 
(severozápadní pohár), občas když se 
to navzájem nekrylo, střihli si do toho 
závody z  poháru Plzeňského nebo 
i z Českého poháru.

Pro letošek jsme měli také velice 
dobrou účast na silničních závodech 
(CKK, Giro, Český pohár), kde zejmé-
na bodovala naše hvězda týmu Tomáš 
Urbánek. Tomáš se pro letošek rozho-
dl jezdit výhradně závody v  rámci ČP 
v silniční cyklistice, kde celkově skončil 
na super 4. místě v rámci ČR, a celko-
vě tak díky němu byl náš tým vidět 
v  první desítce celkového hodnocení 

týmů v  rámci silniční cyklistiky ČP 
v ČR. V rámci mistrovství ČR v časov-
ce si vyjel ve dvojicích titul vicemistra 
republiky. Navíc i v rámci dráhové cy-
klistiky peckově bodoval, kde si i díky 
spolupráci týmu SK Petřín vyjel titul 
mistra ČR v dráhové cyklistice v rámci 
týmů. A i díky svým úspěchům a hlav-
ně své vlastní píli si Tomáš zasloužil 
přechod do vyššího levelu v  rámci 
týmů a od nové sezóny 2021 bude há-
jit nové barvy v rámci týmu SK Petřín 
Plzeň, kde se setká opět s ostrovským 
rodákem a  cyklistou Davidem Peter-
kou. Tomášovi celý kolektiv CT Ostrov 
přeje hodně nových úspěchů v  profi 
týmu. Tomáši, VELKÉ DÍKY za repre 
v barvách Cykloteamu Ostrov. Díky…

Ale i ostatní děti – mládež měly vel-
ký úspěch v rámci závodů, ať už dílčí, 
tak i  v  celkovém hodnocení pohárů 
(CKK, Peruna, Chebský, Giro aj.). V ka-
ždém závodě (i  v  celkovém poháru) 
jsme vždy měli velký úspěch, nikdy 
jsme neudělali ostudu a vždy jsme byli 
vidět. I soupeři záviděli jak výkony jed-
notlivých jezdců, tak hlavně bezva at-
mosféru v  samotném kolektivu týmu 
(pozn. průběžné hodnocení výkonů 

s výsledky je k dispozici na facebooku 
Cykloteamu Ostrov).

Suma sumárum my trenéři (Marké-
ta Lepíková, Jiří Čechman, Filip Ber-
ger, Marcel Žďárský, František Košek, 
Marek Husák a  já) jsme s  celkovými 
výsledky našich žlutých jezdců velice 
spokojeni.

A právě i díky dobré atmosféře v Cy-
kloteamu Ostrov se dostavily i vynika-
jící výsledky za zkrácený průběh roku 
2020, kdy v  poháru Cyklistiky Karlo-
varského kraje (CKK) získali naši svě-
řenci celkem 12 pohárů (MTB i silnice), 
v poháru Peruna 11 pohárů, a to vždy 
napříč mládežnickými kategoriemi od 
6 do 16 let.

Na závěr bych chtěl poděkovat čle-
nům Cykloteamu Ostrov za vynikající 
práci a reprezentaci a všem rodičům za 
podporu a  výchovu dětí vedených ke 
sportu. Dále městu Ostrov, Karlovar-
skému kraji a soukromým subjektům za 
finanční podporu Cykloteamu Ostrov.

Na úplný závěr přeji všem hodně 
štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce 
2021.

Tomáš Michlík
předseda CT Ostrov

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

Máte ve svém sportovním oddílu nebo 
ve svém okolí talentované jedince nebo 
kolektivy, kteří by si za své výsledky a re-
prezentaci města Ostrova zasloužili podě-
kování a ocenění? Dejte nám o nich vědět.

Nominujte jednotlivce nebo týmy 
v  kategoriích junior, dospělí, týmy 

a sportovní talent, kteří se v uplynulém 
roce umístili do 3. místa v kraji a repre-
zentují na republikových a vyšších sou-
těžích.

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  ocení-
me v sobotu 27. února 2021 v domě kul-
tury na Plese sportovců, který připravuje-
me tentokrát v námořnickém stylu.

DK Ostrov

Závodníci Cykloteamu Ostrov byli i v letošní covidové sezoně vidět a zářili v plné kráse.
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SPORTVÝHERNÍ KŘÍŽOVKA

TAJENKA KŘÍŽOVKY O CENY
Vážení čtenáři,

správné znění tajenky křížovky z minulého čís-
la je Bílá brána. Z úspěšných luštitelů jsme vybra-
li Miroslava Ptáčka z Ostrova, který obdrží dvě 
volné vstupenky na vybrané představení Domu 
kultury Ostrov.

Tajenku křížovky z  tohoto čísla zašlete nej-
později do 15.  ledna 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 
odpovědí opět vylosujeme výherce, který získá 
vstupenky na některou z kulturních akcí Domu 
kultury Ostrov. Jméno výherce zveřejníme v Os-
trovském měsíčníku. Redakce měsíčníku vám 
děkuje za zájem o  křížovku a  přeje příjemné 
chvíle při luštění.

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

V  letošním roce Vás budou při luštění pro-
vázet významné osobnosti Ostrova. 21.  led-
na  1675 se v  německém Ratzeburgu narodila 
(viz tajenka). Dcera majitele ostrovského panství 
Julia Františka Sasko-Lauenburského se 27. břez-
na 1690 provdala za Ludvíka Viléma I. Bádenské-
ho. (Viz tajenka) nechala v Ostrově roku 1710 na 
památku a  jako poděkování za uzdravení nej-
staršího syna zbudovat kapli Panny Marie Einsie-
delské. Významná šlechtična zemřela 10. červen-
ce 1733 v Ettlingenu. (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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