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SLOŽENÍ KOMISÍ 
RADY MĚSTA

CO JE ÚKOLEM KOMISÍ?

předseda: 
MVDr. Lenka Müllerová
členové: Věra Maříková,

Michaela Valentová,
Michal Tamchyna, Petra

Zádamská, Michal
Čermák, Zdeněk Mareš,

asistentka: Anežka
Štrichelová

předseda:
starosta

členové: místostarosta,
místostarostka, Mgr.
Bílek, p. Lumír Pála,

vedoucí ORÚP, vedoucí
OŽP, vedoucí odboru

výstavby, vedoucí OMIS,
vedoucí OMM, tajemnice

MěÚ, vedoucí OFŠ,
asistent: David Papánek

předseda: 
vedoucí odboru finančního

členové: starosta,
místostarosta, vedoucí odboru

kanceláře starosty a vnitřní
správy, tajemnice MěÚ,

referent evidence majetku
odboru finančního

asistentka: Daniela Kovářová

předseda:
tajemnice MěÚ

členové: starosta,
místostarosta,

místostarostka, vedoucí
odboru kanceláře starosty
a vnitřní správy, vedoucí

odboru finančního,
asistentka: personalista

předseda:
Jiří Pavlík

členové: Milan Šmejkal,
Ladislav Martínek

Jiří Petruňo
Marek Sabol

Ing. Pavel Luksch
Miloslav Kadlec

asistent: Jiří Diviš

předseda:
Mgr. Libor Bílek
členové: Miroslav
Galaňuk, Ladislav

Martínek, MUDr. Filip
Berger, Ivan Vysocký,

Tomáš Kothera,
Ing. Josef Bernátek

asistent: Ladislav Jurek

předseda: 
Ing. Jaroslav Kazatel

členové: Petr Jíra
Ing. Vladimír Palivec 

Ing. Marek Poledníček 
Bc. Romana Svobodová

Vítězslav Ullmann
Jaroslav Oriabinec

asistentka: 
Zdeňka Jancurová
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 KOMISE PRO URBANISMUS
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KULTURNÍ  A PROPAGAČNÍ

předseda:
Mgr. Olga Raidlová

členové: Lýdie Langerová,
Ing. Jan Bureš, DBA,

Alexandr Šťastný, Mgr.
Martina Precliková, Olga

Jaklová, Andrea
Huczmanová

asistentka: Gabriela
Amstibovská

předseda: 
Lumír Pála

členové: Věra Maříková,
JUDr. Dominik Kříž, PhD.,

MUDr. Petr Pavelka
Bc. Romana Svobodová,

Alexandr Holý
Manfred Kraus

asistentka: Pavlína
Vávrová

předseda: 
Michal Čermák

členové: Karla Maříková,
JUDr. Dominik Kříž, PhD.,
Kristina Macáková, Kamil
Vrána st., Miloslav Liška,

Zdeněk Mareš
asistentka: Petra
Niederhafnerová

předseda: 
Miloslav Kadlec

členové: Josef Pohan,
Ladislav Martínek,

František Kamarád, ml.,
Michal Šťovíček, Lukáš
Kunz, Manfred Kraus 

asistent: Ladislav Jiskra

předseda: 
Ing. Anna Bernátková

členové: Daniel Poliščuk,
Mgr. Lukáš Lerch,

Jaroslava Velemanová,
Petra Zádamská,

Ing. Dana Čekanová,
Kamil Vrána ml.

asistentka: Matylda
Šimková

předseda:
Tomáš Kothera

členové: Helena Neubauerová,
Ing. Jan Bureš, DBA
MUDr. Petr Pavelka

Pavlína Lišková, Radek Schmied
Rudolf Stránský

asistentka: Šárka Růžičková

předseda: 
Ing. Arch. Daniel Vyhlídka

členové: Josef Pohan
Mgr. Lukáš Lerch
Vladimír Toman

Jaroslava Schneiderová
Jiří Pavlík, Mgr. Libor Bílek

asistent: Alexandra Fürbachová

předseda:
Pavlína Lišková

členové: Marie Sochůrková,
Michaela Valentová, Hana

Tamchynová, Kristina
Macáková, Simona

Petrášová, Štěpán Husák,
asistentka: Simona Aiznerová

předseda:
Ing. Karel Tetur

členové: Karla Maříková,
Mgr. Lukáš Lerch

Ing. Marek Poledníček
Mgr. Jiří Hájek

Lenka Kadlecová, 
Walburga Mikešová
asistentka: Zuzana

Železná

Komise slouží jako  iniciativní
a poradní orgány rady města.

Tyto komise jí předkládají
stanoviska a náměty. 

Vztah komisí k radě města
Vzhledem k tomu, že komise jsou zřizovány radou obce, která zároveň jmenuje a odvolává z funkce předsedy a členy komise, je zde dána úzká 
vazba (převážně) na radu obce. Z tohoto vzájemného vztahu (rada obce - komise rady obce) proto obecně platí, že radě obce je v souladu s § 102 
odst. 2 obecního zřízení vyhrazeno: projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí komisemi rady obce, kontrolovat plnění úkolů 
komisemi v oblasti samostatné působnosti obce, přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá komisemi. Podle § 122 odst. 5 obecního zřízení 
je komise ze své činnosti odpovědna radě obce; ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku odpovídá starostovi.

Předsedové a členové komisí byli jmenováni dne 8. 11. 2022 na řádném jednání Rady města Ostrova na základě § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.



věřím, že ve chvíli, kdy se vám do rukou dostává prv-
ní číslo Ostrovského měsíčníku pro rok 2023, máte za 
sebou příjemně strávené vánoční svátky a možná jste 
začali plnit i některé novoroční předsevzetí. Uplynulý 
rok nás postavil před řadu výzev a problémů, se který-
mi jsme se dosud nesetkali. Ať už jde o válečný konflikt 
na Ukrajině, energetickou krizi nebo rostoucí inflaci. 
Jsem ale přesvědčen, že společnými silami vše zvlád-
neme, a my ve vedení města Ostrova se budeme snažit 
o to, aby byl život v našem krásném městě příjemný 
pro každého, bez rozdílu věku. I proto jsem rád, že se 
nám 14. prosince podařilo na 6. řádném zasedání za-
stupitelstva města schválit rozpočet na rok 2023. Ten je 
sice kvůli některým nepředpokládaným výdajům schod-
kový, ale bude vyrovnán zapojením vlastních rezerv z mi-
nulých let a úspor z roku 2022.  

Závěrem si dovolím malé novoroční přání:
Ať nový rok 2023 splní všechna vaše tajná přání,
ať anděl strážný vaše cesty chrání a problémy ať se vás straní.

Šťastný nový rok 2023 vám přeje  

David Hanakovič,  
starosta města Ostrov
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Vážení ostrovští 
spoluobčané,

S L O V O  S T A R O S T Y

rád bych vás touto cestou pozdravil a krátce se vám 
představil. Jmenuji se Pavel Čekan, je mi 61 let a v zářijo-
vých komunálních volbách jsem byl zvolen do svého již 
čtvrtého volebního období ostrovského zastupitelstva. 
Získal jsem druhý nejvyšší počet hlasů a chtěl bych vám 
za to opravdu poděkovat. V říjnu na ustavujícím jedná-
ní zastupitelstva jsem byl zvolen místostarostou. Ze své 
funkce mám na starosti zejména investice a správu ma-

Vážení a milí čtenáři Ostrovského měsíčníku, 
jetku města. Řídit uvedené gesce je určitě úkol nelehký, 
ale věřím, že ho zvládnu a mohu tak navázat na úspěšné 
roky 2010–2017, kdy jsem byl starostou města. V těchto 
letech se nám podařila jedna z největších investic v novo-
dobé historii města, kterou byla rekonstrukce ostrovské-
ho zámku za více jak 180 mil. Kč. Dalšími realizovanými 
projekty byly revitalizace vnitrobloků, výstavba domu 
pokojného stáří, realizace atletického stadionu a jiné za-
jímavé investice.

Současné vedení města plánuje na rok 2023 rovněž 
rozsáhlé investice, a to ve výši zhruba 180 mil. Kč. Jed-
nou z největších investičních akcí je realizace nové ha-
sičské zbrojnice pro naši jednotku dobrovolných hasičů, 
která by měla být dokončena v roce 2024. Za zmínku ur-
čitě stojí také přístavba družiny v ZŠ Májová nebo reno-
vace interiéru DK Ostrov.

Milí čtenáři Ostrovského měsíčníku, závěrem bych 
vám chtěl popřát hodně zdraví a pohody a hladký vstup 
do nového roku 2023.

Pavel Čekan,
místostarosta města Ostrov
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Dne 13. 12. proběhlo v domě kultury 
tradiční setkání seniorů, které se kaž-
doročně těší velké účasti. Snad právě 
proto, že i letos se jednalo o setkání 

TRADIČNÍ PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ V DOMĚ KULTURY

Poslední listopadový víkend se v Os-
trově konalo již 2. česko-ukrajinské 
sousedské setkání. Vizí právě toho-
to setkání bylo seznámit ukrajinské 
spoluobčany s atmosférou Ostro-
va v době adventní – předvánoční. 
A protože Vánoce v Čechách jsou také 
o pohádkách, rozdělili jsme setkání 
na dvě části. V sobotu mohly v kino-
kavárně domu kultury ukrajinské děti 
spolu s českými navštívit divadelní 
představení – Popletli jsme pohádku, 
popředu i pozpátku. 

První adventní neděle nabídla ob-
čanům Ostrova i Ukrajincům pro-
gram vánočních inspirací (ukázky 
tradičních krušnohorských řemesel, 
přehlídku keramiky a dřevěných vý-
robků, ale i vánoční zvyky) ve foyer 
domu kultury, společné focení a přá-
telské posezení v T-klubu. O drama-
turgii a moderaci odpoledne v T-klu-
bu se postaraly Dita Poledníčková 
/manažer cestovního ruchu/, Gab-
riela Amstibovská /referent odboru 
financí a školství/ a Lenka Samková /
koordinátor pomoci UA v Ostrově/, 

s překladem pomohla Viktorie Do-
hadailo. Děti z Ukrajiny za podpory 
svých českých spolužáků a učite lů 
ze Základní umělecké školy Ostrov – 
Vlastislava Mareše, Nikolaye Do ro  -
govtseva a Ondřeje Hanouska – na-
stu  dovaly hudební vystoupení. A nut-
no říci, že všichni vystupující sklidili 
velký úspěch. Dokázali totiž, že hud-
ba nezná bariéru napříč zeměmi, 
a talent dětí byl nepřehlédnutelný. 
Natalie Rohalska z Ukrajiny, která 
se ukrajinským dětem věnuje v rámci 
tzv. adaptačních programů již několik 
měsíců v městském domě dětí a mlá-
deže, nacvičila s dětmi taneční vy-
stoupení a ty doslova rozpumpovaly 
celý T-klub. Kdo z dětí chtěl, mohl vy-
plnit soutěžní kvíz na téma: Jak „už“ 
znám Ostrov – město, ve kterém žiji. 
Děti svými znalostmi mile překvapi-
ly. V průběhu odpoledne přišel ukra-
jinské občany pozdravit a podpořit 
nový starosta města Ostrova David 
Hanakovič, který ještě nedávno pů-
sobil jako učitel na ZŠ Májová. O to 
více bylo pozdravení srdečnější a ad-

Česko-ukrajinské sousedské setkání 
se neslo v dobrosrdečnosti a přátelské atmosféře

•  V celé ORP (obec s rozšířenou pů-
sobností) je nyní přes 800 uprchlíků.

•  Setkání se uskutečnilo v rámci pro-
jektu Integrace držitelů dočasné 
ochrany z Ukrajiny na území ORP 
Ostrov, Rozhodnutí o poskytnutí 
neinvestiční dotace ze státního roz-
počtu ČR na rok 2022 č. 35/2022/
ICOBCEUKR.

resnější, když některé z ukrajinských 
dětí pan starosta právě ze školy znal. 
Vylosovali jsme společně osm výher-
ců soutěžního kvízu a předali dětem 
sportovní vaky se svačinovým setem 
s logem města Ostrova. V 17 hodin 
jsme všechny pozvali na zlatý hřeb 
pozdního odpoledne. Starosta města 
rozsvítil vánoční strom a modlitbu 
a požehnání pro všechny občany při-
pojil ostrovský farář Krzysztof Dędek. 

Ukrajinci, kterých je v současné 
době v Ostrově 265, se tak za podpo-
ry města Ostrova, ale zejména svým 
přičiněním, houževnatostí a snahou 
být s ostrovskými občany v symbióze 
stávají součástí našich životů, stejně 
tak jako my jejich. V rámci solidari-
ty jim pomáháme v tíživé situaci, do 
které se dostali kvůli válce na jejich 
území. Všichni z přítomných vyjádřili 
opakovaně za tyto kroky města Ostro-
va i nově rodící se přátelství nesmírný 
vděk. 

Za celý přípravný tým
Dita Poledníčková, 
manažer cestovního ruchu,
Městský úřad Ostrov 

tří generací a bylo v pořadí již XXV. 
Akci pořádá Oblastní charita Ostrov 
za finanční podpory města Ostrova 
a sponzorů. Program zpestřilo taneč-
ní vystoupení ostrovských mažoretek 
Oskarek pod vedením Edity Kubíko-
vé a Dominiky Gordíkové a hudební 
vystoupení dětí ze ZUŠ pod vedením 
Kateřiny Bodlákové. Za oblastní cha-
ritu pronesla úvodní slovo dlouhole-
tá pracovnice Oblastní charity Ostrov 
paní Eva Dufková. 

Za město Ostrov promluvili k pří-
tomným místostarosta Pavel Čekan 

a radní Pavlína Lišková, kteří vyzdvi-
hli a podpořili smysl této každoroč-
ní akce. Poděkovali organizátorům 
a popřáli všem hodně zdraví a zdaru 
v novém roce. V sále zazněla i slova 
plná naděje a povzbuzení od fará-
ře Římskokatolické farnosti Ostrov 
Krzy sztofa Dędeka, který poté s vede-
ním města zapálil v pořadí 3. svíci na 
adventním věnci. 

Dita Poledníčková,  
manažer cestovního ruchu,
Městský úřad Ostrov
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Vážení čtenáři Ostrovského měsíč-
níku, dovolte mi, abych Vám podal 
informace o cenách tepla. 

Zvýšení cen tepla 
Po pěti letech jsme museli zvýšit 
ceny tepla, a to netradičně již od  
1. prosince. Neustálý nárůst nákla-
dů, ke kterému došlo v tomto roce, 
se nám dařilo vyrovnat využitím 
rezerv vytvořených v loňském roce 
a vyššími tržbami za prodej elektři-

Ostrovská teplárenská, a. s., informuje
ny. Nebyli jsme ale schopni vyrovnat 
se s propadem prodeje tepla v ab-
normálně teplém říjnu a listopadu. 
Pokud bychom nezvýšili cenu od 
1. 12. 2022, byl by propad tržeb za 
teplo více než 11 mil. Kč, což by se 
nepříznivě projevilo v hospodaření 
společnosti, a hrozilo by nám nepl-
nění kritérií stanovených bankami 
při poskytnutí úvěrů na investice. 
Proto musíme v souladu s platnou 
legislativou zajistit plnění těch-
to kritérií. Navíc nám za 7 měsíců 
nebyla vyplacena podpora na spa-
lování biomasy ve výši cca 6,2 mil.  
Kč z důvodu zdlouhavého procesu 
schvalování systému podpor pro 
obnovitelné zdroje energie ze stra-
ny Evropské komise.

Porovnání cen tepla
V kategorii T3 (ohřev teplé vody 
ve VS) je nově cena 759 Kč/GJ vč. 
DPH, tj. 2,73 Kč/kWh. V kategorii 
T4 (vstup do objektu – vytápění) je 
nově cena 832 Kč/GJ vč. DPH tj. 
2,99 Kč/kWh. 

Plyn (jen komodita - spalné tep-
lo) byl zastropován na 3 Kč/kWh. 
Po započtení poplatků za distribuci 
a ostatních poplatků je cena plynu 
cca 3,60 Kč/kWh. Po přepočtení na 

Upozorňujeme majitele nemovitos-
tí, že se blíží splatnost místního 
poplatku za odkládání komunál-
ního odpadu za druhé pololetí 
2022. Maximálně do 31. 1. 2023 
je nutno tento poplatek uhradit na 
číslo účtu: 126103603/0300, pod 
variabilním symbolem dle Ohlášení.

Dále upozorňujeme, že na zákla-
dě usnesení ZM z 14. 12. 2022 č. 
210/22 dojde od 1. 1. 2023 k navý-
šení poplatku za svoz směsného ko-
munálního odpadu z částky 0,70 Kč 
za 1 litr na částku 0,80 Kč za 1 litr.

Plátce poplatku (vlastník nemovi-
tosti) zaplatí příslušnou část poplat-
ku správci poplatku (městu Ostrov) 
za první pololetí 2023 nejpozději do 
31. 7. 2023 a za druhé pololetí 2023 
nejpozději do 31. 1. 2024. 

UPOZORNĚNÍ
Ceník pro rok 2022 a rok 2023 

k nahlédnutí na stránkách města 
www.ostrov.cz.

Další informace poskytne:
Alena Dragounová
Poplatky za komunální odpad
Městský úřad Ostrov
+ 420 354 224 866
 

Inzerce

výhřevnost a obvyklou účinnost ply-
nových kotlů vychází cena samot-
ného plynu na cca 4,25 Kč/kWh  
(1 182 Kč/GJ). Po započtení ostat-
ních nákladů (pořízení, servis, revi-
ze atd.) nikdo nevyrobí teplo z ply-
nu levněji než za 1 400 Kč/GJ, tj. 
vyrobí ho o cca 70 % dráž, než je 
teplo od OT, a. s. 

Elektřina (jen komodita) byla 
zastropována na 6,05 Kč/kWh. Po 
započtení reálného topného fakto-
ru a ostatních nákladů (pořízení, 
servis, revize atd.) nelze vyrobit tep-
lo z tepelného čerpadla levněji než 
za cca 1 700 Kč/GJ, tj. o více než 
100 % dráž, než je teplo od OT, a. s. 

Tibor Hrušovský, 
předseda představenstva,
Ostrovská teplárenská, a. s.
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Na ustavujícím zastupitelstvu měs-
ta jsem byla zvolena do městské 
rady, a po pěti letech se tak znovu 
vracím ke své vizi směřování města 
v sociální oblasti.  Má vize je město 
přátelské a spolupracující s nezis-
kovými organizacemi, město vní-
mavé k potřebám svých občanů, 
a především podporující pomoc 
občanům handicapovaným, senio-
rům, rodinám a dětem. Konkrétní 
kroky budou vycházet z mé dlou-
hodobé práce v sociální sféře. Zá-
kladem bude především obnova dů-
věry i komunikace spolupracujících 

partnerů – neziskových organizací 
zajišťujících sociální, zdravotní, 
charitativní služby a volnočasové 
aktivity pro občany města, dále za-
jištění stability a rozvoje sociálních 
služeb prostřednictvím dotačních 
programů, podpora bezbariérovos-
ti. Jsem ráda, že se mi podařilo ob-
novit činnost sociální komise, kte-
rou předchozí vedení města zrušilo. 
Na svém prvním jednání si komise 
již schválila plán práce pro rok 2023 
a jako poradní orgán rady města 
doporučila změnu financování so-
ciálních služeb, která byla na pro-

MOJE VIZE PRO OSTROV

Odbor sociálních věcí Městského 
úřadu Ostrov ve spolupráci s Měst-
skou knihovnou Ostrov pořádaly 
v měsíci říjnu KURZ TRÉNINKU 
PAMĚTI PRO SENIORY. Celý kurz 
trval pět týdnů a byl rozdělen do pěti 
navazujících přednášek na téma boje 
proti stárnutí mozku, zlepšení pamě-
ti, možnosti prevence Alzheimerovy 
nemoci, efektivního učení ve vyšším 

věku, rozvoje kreativity nebo i verbál-
ní paměti, jak se snadněji naučit cizí 
slovíčka apod. Kurz byl díky financo-
vání z rozpočtu města Ostrov zcela 
zdarma a zájem o něj byl, stejně jako 
v předchozích letech, enormní.  

Chtěli bychom touto cestou podě-
kovat za spolupráci Městské knihov-
ně Ostrov a lektoru, panu Ing. Aleši 
Procházkovi, který naše seniory vše-

Kurz tréninku paměti pro seniory

Anděl Strážný je registrovaná so-
ciální služba tísňové péče. Organi-
zace pomáhá seniorům, dlouhodo-
bě nemocným lidem, osobám se 
zdravotním postižením a jejich ro-
dinám prostřednictvím mobilního 
monitorovacího zařízení s SOS tla-
čítkem. Toto zařízení zvané TIPEC 
(zkratka tísňové péče) je napojeno 
na dispečink, kde je odborný perso-
nál připraven poskytnout klientům 
okamžitou pomoc 24 hodin denně, 
365 dní v roce. Zařízení TIPEC má 
v sobě zabudovaný detektor pádu 
a detektor pohybu, které zalarmu-
jí naše dispečerky, pokud se klient 
delší dobu nehýbe nebo upadne. 
Dispečerky následně klientovi volají 
přímo na zařízení, zjišťují, v jaké si-
tuaci se klient nachází, a v případě 
nutnosti kontaktují rodinné přísluš-

níky, jiné kontaktní osoby či inte-
grovaný záchranný systém.

Monitorovací zařízení TIPEC je 
klientům poskytováno formou zá-
půjčky zcela ZDARMA, instalace 
zařízení stejně jako návštěva sociál-
ní pracovnice v místě bydliště kli-
enta a nastavení služby jsou rovněž 
ZDARMA. Za službu se platí pouze 
měsíční paušální poplatek ve výši 
450 Kč s tím, že první měsíc užívá-
ní služby je bezplatný, je to jakési 
adaptační období, kdy má klient 
možnost si zařízení vyzkoušet a  roz-
hodnout se, zda mu vyhovuje. Sou-
částí služby je i připomínání léků, 
kontrola pitného režimu či tzv. Po-
vídavá linka, kam si klienti mohou 
zavolat a popovídat si v případě, kdy 
se cítí osamělí či si chtějí zahrát tře-
ba slovní fotbal nebo protrénovat 

paměť. Veškeré tyto služby jsou kli-
entům poskytovány rovněž zdarma. 
Cílem Anděla Strážného je snížení 
zdravotních a bezpečnostních rizik, 
zprostředkování či poskytnutí po-
moci v krizových situacích a oddále-
ní odchodu do pobytových zařízení.

Kontakt 
Anděl Strážný z. ú.
Fügnerovo náměstí 1808/3 
120 00 Praha 2  
E-mail:poptavka@andelstrazny.eu
Bezplatná telefonní linka NONSTOP 
+420 800 603 030
www.andelstrazny.eu

Kateřina Matyášová,
vedoucí odboru sociálních věcí  
a zdravotnictví, 
Městský úřad Ostrov

Jedno přání mám – ZŮSTAT DOMA

sincovém jedná-
ní zastupitelstva 
schválena. 

Pokud budete potřebovat jakou- 
koliv pomoc a podporu v sociální ob-
lasti či budete mít jakékoliv náměty, 
nápady, připomínky, neváhejte mne 
kontaktovat na adrese pliskova@os-
trov.cz nebo jsem Vám každé úterý 
(po telefonické domluvě) k dispozici 
na radnici.

Pavlína Lišková,
radní města Ostrov pro  
sociální oblast

mi přednáškami provedl. Věříme, že 
si všichni účastníci odnesli mnoho 
nových a užitečných podnětů, a již 
nyní na odboru hledáme a vymýšlí-
me aktivity pro naše seniory na nad-
cházející rok 2023.

Kateřina Matyášová,
vedoucí odboru sociálních věcí  
a zdravotnictví, Městský úřad Ostrov
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V listopadu letošního roku proběhlo 
na odboru sociálních věcí a zdravot-
nictví jednání s ředitelkou Nemocni-
ce Ostrov Ivanou Hlinkovou. 

Předmětem jednání bylo navázání 
bližší spolupráce obou subjektů s cí-
lem zvýšení pomoci pro občany měs-
ta Ostrov. Především jde o pomoc 
zaměřenou na seniory a zdravotně 
postižené občany, kteří by se kvůli 
věku, zdravotnímu stavu nebo ne-
příznivé sociální situaci mohli náhle 

ocitnout v bezprostředním ohrožení 
života a zdraví. Cílem je zachovat 
jejich přirozené kontakty, podpořit 
stávající dovednosti v péči o sebe 
sama a nabídnout pomoc při řešení 
nepříznivé životní situace. Odbor 
sociálních věcí a zdravotnictví plá-
nuje v novém roce uspořádat setká-
ní s praktickými lékaři pro dospělé 
v rámci ORP Ostrov, na němž by jim 
myšlenka spolupráce s Nemocnicí 
Ostrov byla přiblížena a kde budou 

Město a nemocnice pomáhají seniorům i oni požádáni o součinnost. Výše 
uvedené zintenzivnění spolupráce 
by mělo přinést zvýšení komfortu 
našim seniorům a zdravotně posti-
ženým v případě, že se vlivem zdra-
votních potíží a zároveň osamělosti 
ocitnou v krizové situaci.

 
Kateřina Matyášová,
vedoucí Odboru sociálních věcí  
a zdravotnictví,
Městský úřad Ostrov

V roce 2023 dochází ke změně spo-
lufinancování služeb pro poskyto-
vatele a organizace poskytující služ-
by seniorům, zdravotně postiženým 
občanům, rodinám i dětem. 

Pro poskytovatele sociálních slu-
žeb, kteří jsou zařazeni do 3letého 
projektu veřejných zakázek, se sys-
tém nemění a financování v roce 
2023 proběhne ještě dle pravidel 
veřejných zakázek. Pro ostatní po-
skytovatele sociálních služeb byl na 
prosincovém zastupitelstvu města 

schválen dotační program na pod-
poru spolufinancování sociálních 
služeb v roce 2023. Termín pro po-
dávání žádostí je stanoven od 6. do 
23. února 2023. Změny financování 
se také týkají i organizací poskytují-
cích spolkovou činnost pro seniory, 
zdravotně postižené občany, rodiny 
a děti (spolky důchodců, diabeti-
ků, zdravotně postižených, rodin 
a dětí). Žádat o finanční příspěvek 
mohou po celý rok, nejpozději však 
do 31. 10. 2023, a to formou indivi-

duální dotace na odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví. Finanční pří-
spěvek z rozpočtu města pro tyto 
spolky již nebude podmíněn finanč-
ní spoluúčastí ve výši 30 %, jako 
tomu bylo doposud.

Věřím, že změny ve financování 
přinesou větší jistotu a stabilitu or-
ganizacím, které zajišťují potřebné 
a žádané služby pro občany města.

Pavlína Lišková,
radní města Ostrov pro sociální oblast

ZMĚNY VE FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2023 

Městský úřad Ostrov, odbor sociál-
ních věcí a zdravotnictví se v rámci 
své činnosti v agendě sociální práce 
mimo jiné zabývá poradenstvím, vy-
hledáváním seniorů a zdravotně po-
stižených osob, pomocí seniorům, 
kteří jsou týraní nebo ohrožení so-
ciálním vyloučením, dále osobami 
zdravotně postiženými (tělesně, 
smyslově, mentálně i duševně), ale 
i opatrovnictvím. Úzce spolupra-
cuje s poskytovateli sociálních slu-
žeb, lékaři a s nestátními subjekty. 
Přesto je mezi občany našeho města 
stále řada lidí, kteří podporu potře-
bují, ale dosud se do sítě pomoci 
nedostali. Od nového roku 2023 
bude proto obyvatelům Domu 
s pečovatelskou službou v Ost-
rově, v Hlavní ulici 1365-67 vždy 
každý první pátek v měsíci k dis-
pozici sociální pracovnice Měst-

ského úřadu Ostrov, paní Marie 
Marcinková, která může zájemcům 
pomoci se zajištěním níže uvede-
ných záležitostí:
• vyřízení průkazu Senior expres 
• zajištění tísňové péče
• pomoc s vyplněním Seniorské obálky 
•  pomoc s vyřízením dávek poskyto-

vaných úřadem práce (příspěvek 
na péči, příspěvek na mobilitu, 
prů kaz OZP) 

•  vyřízení parkovacího průkazu 
•  poskytnutí informací o terénních 

sociálních službách i pobytových 
službách v Karlovarském kraji

•  zprostředkování kontaktu se správ-
cem bytů DOSPRA, s. r. o. (tech-
nické požadavky, požadavky na 
opravy bytů)

Sociální pracovnici, paní Marii Mar-
cinkovou, naleznete v Domě s pečo-

vatelskou službou v Ostrově, pavilo-
nu A, Hlavní 1365, ve společenské 
místnosti poprvé dne 6. 1. 2023 od 
7.30 hodin do 14.30 hodin.

Další termíny pro první pololetí 
roku 2023 jsou: 
• 3. 2. 2023
• 3. 3. 2023
• 14. 4. 2023
• 5. 5. 2023
• 2. 6. 2023

Těšíme se na spolupráci a věříme, 
že tato nová aktivita odboru sociál-
ních věcí a zdravotnictví přispěje ke 
zvýšení komfortu obyvatel Domu 
s pečovatelskou službou v Ostrově.

Marie Marcinková a Kateřina Matyášová,
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, 
Městský úřad Ostrov

Obyvatelé DPS budou mít pomoc nablízku
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Jak se vyvíjí a mění zákon o odpadech, mění se i zažité 
zvyklosti. To, co byla dříve pravda, již nyní být pravda 
nemusí. Postupem času se vyvíjí také využívání růz-
ných druhů odpadů. Někdy byly šířeny médii nepřesné 
a zkreslené informace. Proto se snažíme aspoň nějaké 
mýty vysvětlit a uvést na pravou míru.

Mýtus: Třídím plast a papír zvlášť a oni to sesypou do 
jednoho auta. Tak proč třídím?
Fakt: Ano, sesypou to do jednoho auta, ale to má v sobě 
přepážku. Takže pořád je každá komodita zvlášť.
Mýtus: Obal od vajíček je už tolikrát zrecyklovaný, 
že už se nedává do papíru, ale do směsného odpadu 
(dále SKO).
Fakt: Pro papírny pracující s dlouhým vláknem je tento 
papír nepoužitelný. Ale pro firmy, které používají liso-
vané vlákno, toto není problém. Např. firma Huhtamaki 
z těchto obalů vyrábí opět obaly na vejce či jiné potraviny.
Mýtus: Konzervu nemohu hodit do kontejneru s plas-
tem a nápojovým kartonem.
Fakt: Ještě před pár lety pravda. Nově toto není problém. 
Již mohou být v 1 kontejneru 3 komodity. Na třídičce se 
vytřídí. Není-li v dosahu nádoba na samostatné kovy, není 
špatně vhodit kov do nádoby na plast.
Mýtus: Popelnice je moje, odpad do ní vhozený je můj. 
Nikdo nemá právo mi obsah popelnice kontrolovat.
Fakt: Město Ostrov v souladu se zákonem 541/2020 Sb., 
o odpadech, obecně závaznou vyhláškou, kterou nastaví 
obecní systém, stanovuje povinnosti osob související s pře-
dáváním odpadů a movitých věcí do obecního systému. 
Zde shrneme do běžné řeči znění § 60 odst. 1), § 61, § 117 
odst. 1 písm. t) a odst. 3 písm. b) tohoto zákona. V oka-
mžiku, kdy vložíte svůj odpad do své popelnice, stává se 
vlastníkem tohoto odpadu město. Každý je povinen odpad 
třídit a odkládat ho i do správných nádob. Do popelnice 
na SKO nepatří žádný jiný odpad (nepatří tam plast, papír, 
plechovka, suť apod.). Město, potažmo pracovník města, 
může kontrolovat obsah Vaší popelnice. A v případě zjiště-
ní, že do popelnice na SKO odložíte jiný odpad, než který 
tam patří, hrozí Vám pokuta do výše 50 000 Kč. 

(red)

Fakta a mýty o odpadech

Významnou složkou komunálního odpadu je také od-
padní dřevo, které lze snadno separovat a efektivně vy-
užívat při následném zpracování. Nově však obce musí 
při svozech zajistit vytřídění dřeva „velkých rozměrů“ 
z tohoto objemného odpadu. 

Jak připravit dřevěný odpad před odvozem do SD nebo 
velkoobjemového kontejneru? 

Je nutné, aby odpad, zejména nábytek, byl zbavený ne-
povolených příměsí a také již rozebraný (rozložený) na 
jednotlivé části (desky). Na SD není prostor pro dodateč-
né rozebírání dřevěného nábytku. 

Víte, jak třídit dřevo?  

Co je možné na dřevě ponechat: klíny, kovové šrouby, 
kování, hřebíky, kovové spojovací prvky, částečné znečiš-
tění zeminou u palet, ochrana hran z kovu, drobné mine-
rální složky.

Co se musí ze dřeva (vč. nábytku) odstranit: textil, 
sklo, masivní kovové části, tloušťka nad 10 mm, HDF desky 
(zadní strany nábytku) do 10 % objemu, větší části lepidla 
(nad 1 % plochy), zbytky ovoce a zeleniny, plastové fólie.

Povolený dřevní odpad pro recyklaci 
•  Desky, sloupky, trámy, povrchově neupravené dřevo ze 

střešních krovů, konstrukční dřevo, odřezky a řezivo.
•  Palety pro jednorázové použití i vícenásobné použití 

z masivního nebo lisovaného dřeva, bez znečištění nebo 
chemikáliemi provedené povrchové úpravy.

•  Dřevěné stavební desky, bednění, laminované dřevotřís-
kové desky, dřevotřískové desky lakované nábytkovými 
laky, nábytek z masivního dřeva nebo z dřevotřískových 
desek (regály, komody, kuchyně), OSB desky, plovoucí 
dřevěné podlahy z masivního dřeva nebo různé výřezy 
ze zpracování třívrstvých podlah, přepravky, bedničky 
od ovoce, povrchově neupravené a čisté.

Dřevní odpad nevhodný pro recyklaci
Okna, okenní rámy – povrchově upravené a ošetřené laky. 
Dveře, dřevěné zárubně – interiérové nebo exteriérové dve-
ře a zárubně povrchově ošetřené ochrannými prostředky.
MDF desky, dřevovláknité izolační desky – vyrábí se z dře-
věných vláken nevhodných pro recyklaci. Může se také jed-
nat o izolační desky z dřevité vlny s cementovým pojivem.
Impregnované a ostatní povrchově upravené dřevní 
odpady – například ploty, zahradní nábytek, zahradní 
domky, případně jiné ošetřené dřevo.
Laminátové podlahy – jsou kompozitní materiály (hlav-
ní podíl představuje dřevovláknitá deska).
Znečištěné palety, shnilé a ztrouchnivělé dřevo, lepené 
parketové podlahy.
Multiplexové desky a desky s protiskluzem – skládají-
cí se z více vrstev, několikanásobně lepené a povrchově 
upravené (většinou tmavé, černé).
Dřevo znečištěné asfaltem a krytinovou lepenkou (ne-
lze ani odevzdat do SD). 

(red)

Myslivecké sdružení Krušnohor Oldříš, z. s., vás zve na

MYSLIVECKÝ PLES, 
který se koná dne  11. 2. 2023  od 20:00 v KD Sadov

K tanci a poslechu hraje Horalka Kraslice
Čeká na Vás bohatá (nejen) zvěřinová tombola 

Vstupné: 250 Kč 

Předprodej vstupenek od ledna 2023: 
Ostrov - Brigádnická 711, knihkupectví AVELINE  
pana Grossmanna, tel. 603 259 707 
Hroznětín – Ladislav Skořepa, tel. 604 490 221

Zajištěna autobusová doprava na trase Hroznětín – Ostrov – 
Sadov a zpět. Informaci o místě a času odjezdu získáte 
po 1. 2. 2023 na výše uvedených kontaktech.
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Na základě poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Kar-
lovarského kraje se podařilo zakoupit novou termokame-
ru pro potřeby jednotky PO. Tato nová termokamera byla 
zakoupena za celkovou částku 168 899 Kč. Výše investiční 
dotace z rozpočtu Karlovarského kraje činila 130 000 Kč. 
Město Ostrov se podílelo na nákupu částkou 38 899 Kč. 

Termokamera je snadno použitelná a vyznačuje se uni-
verzálností. Zároveň je vysoce odolná, tak aby vyhovova-
la použití v náročném prostředí požáru. Lze ji pohodlně 
ovládat pomocí čtyř robustních tlačítek i v hasičské ruka-
vici – tři tlačítka slouží k nastavení režimů a procházení 
galerie snímků, čtvrté vpředu pro snímání snímků a natá-
čení videí. Termokamera FLIR K55 je vybavena patento-
vanou funkcí FSX™, která zvyšuje kontrast termogramu 

i během velmi náročných zásahových akcí, a tím zvyšuje 
nejen efektivnost jednotlivých zásahů, ale i bezpečnost 
samotných hasičů. Rychlost snímkování je celých 60 Hz.  
Díky tomu tyto termokamery poskytují ostré snímky 
a usnadňují orientaci i ve velmi zakouřených prostorách. 
To pomáhá mimo jiné ke včasné lokalizaci osob na místě 
požáru. Výhoda použití zásahových termokamer není jen 
v tom, že je možné zjistit povrchovou teplotu předmětů, 
ale s infrakamerou můžete také vidět skrze kouř, mlhu, 
páru. Termokamery jsou dále používány při dohledání loži-
sek požáru v lesích, pro detekci unikajících kapalin nebo vy-
hledávání osob po živelních katastrofách či autonehodách.

Josef Černý, velitel jednotky SDH Ostrov

NOVÁ TERMOKAMERA PRO POTŘEBY JEDNOTKY SDH OSTROV

Jsou občané, kteří nikdy v životě nemuseli jednat se stráž-
níky. Jsou i občané, kteří v našich příbězích mají pouze 
epizodní role, a poté jsou občané, kteří jsou našimi pravi-
delnými zákazníky. Jedním takovým zákazníkem je i mladík, 
o kterém jsme již napsali hezkých pár odstavců, a bude-li 
nám přát štěstí, ještě pár řádek o něm napíšeme. Tento člo-
víček sehrál za poslední měsíc několik hlavních rolí v našich 
svodkách. Kdyby došlo na předávání Oscarů za to, jak moc 
nás tento mladík zaměstnal, zcela určitě by byl jedním z fi-
nalistů. O jedné noční směně, která nebyla z nejrušnějších, 

Ze zápisníku strážníka městské policie dostali strážníci informaci, že náš finalista dostal chuť na 
pár metrů kabelů. Tedy ne že by trpěl hlady, to spíš jen chuť 
jej hnala přes oplocení jednoho z průmyslových areálů. Bo-
hužel strážníci pro jeho choutky neměli pochopení a naše-
ho finalistu nachytali přímo při krádeži. Sice se ještě mladík 
pokoušel utéci, ale test z tělocviku dopadl pro strážníky na 
jedničku a lapka putoval rovnou do hřejivé náruče kolegů 
od státní policie. To v druhém případě si náš lapka nedobro-
volně vyzkoušel pozici poškozeného, a to když tvrdost jeho 
obličejových kostí vyzkoušel občan, který pro ránu nešel da-
leko. A tak strážníci našeho dobře známého nenechavce po-
litovali, ošetřili i přivolali vozidlo barvy žluté, s majáky barvy 
modré a červené. Je pravda, že modrá i červená hrají nyní 
na obličeji našeho nenechavce prim, ale zda zaslouženě, či 
nikoli, nechť si udělá názor každý čtenář sám. 

Citátů o lásce je jako máku a v následujícím případu hraje 
láska hlavní roli. I opět o noční službě (jako by se přes den 
nic nedělo) žádal strážníky o pomoc muž, který oznámil, 
že v jednom panelovém domě dochází k rušení nočního kli-
du, a to hlasitým boucháním na vstupní dveře jedné bytové 
jednotky. Strážníci na místo dorazili raz dva (tedy asi za dvě 
minutky), a sotva se stačily podrážky jejich služební obuvi 
dotknout povrchu chodníku, šel jim oznamovatel v ústre-
ty. Nebyl ovšem sám, spolu s ním šel i náš rušič nočního 
klidu. Ten ovšem své konání vysvětlil záhy. Poté co se prý 
se svou milou vrátil z příjemně stráveného večera nad zla-
tavým mokem a pěnou bílou jako čerstvě napadaný sníh, 
došlo mezi milenci k rozepři, kdy žena nenašla pochopení 
pro náklonnost našeho rušiče k jiné ženě. I když podle slov 
rušiče o nic nešlo, žena si to nenechala vysvětlit a našeho 
milovníka vyhodila z bytu, který uzamkla. Bohužel uzamkla 
byt i s klíči od vozidla a druhé bytové jednotky našeho hrdi-
ny a odmítla mu klíče vrátit, neboť je hrozně zhrzená a zkla-
maná. To, že je zklamaná a zhrzená, si strážníci skrz zavřené 
dveře vyslechli ještě několikrát. Žena odmítla strážcům zá-
kona otevřít, a tak jak svého milého odeslala do patřičných 
míst, poslala i strážníky. A ačkoli se železo má kout, dokud 
je ještě žhavé, strážníci usoudili, že ráno je moudřejší ve-
čera, promluvili s milovníkem, který usoudil, že moudřejší 
ustoupí, a jelikož má kde přespat, vše vyřeší následující den, 
což se i stalo. 

Josef Linhart, strážník MP Ostrov

Inzerce



C
E

S
T

O
V

N
Í 

R
U

C
H Vánoční trhy v Rastattu 

jsou příležitostí k návštěvě partnerského města

Právě ten v době adventu obhospodařují zástupci 
rastattské a ostrovské farnosti. Oba farní spolky jsou 
rovněž příkladem partnerských setkávání po celý rok 
a dá se říci, že je zde naplněno rčení, že víra nezná hra-
nic. Město Ostrov se zde prezentuje českými výrobky, 
gastronomickými pochoutkami, vánočními specialita-
mi i nápoji. Do stánku se vozí také aktuální propagační 
materiály, omalovánky pro děti a další zajímavé tiskovi-
ny z regionu. Za město Ostrov se dvoudenní partnerské 
návštěvy zúčastnil místostarosta Pavel Čekan (Místní 
HNHRM) a člen rady města Libor Bílek (UNIE pro sport 
a zdraví). Oba zástupci nebyli v Rastattu poprvé. O to 
srdečnější bylo setkání se zástupci města Rastatt, kte-
ří své kolegy po letech rádi viděli. Ostrovskou delegaci 
přišli na vánoční trhy pozdravit zastupitelé Rastattu na-
příč politickým spektrem a rastattský římskokatolický 
farář Ralf Dickerhof. Doprovodu na večeři se ujal první 
místostarosta města Arne Pfirrmann, v jehož gesci je na 

Právě vyšly Výletní noviny z Krušnohoří – ZIMNÍ VYDÁNÍ
„Přátelé, kamarádi, my vám ty medaile přivezeme!“ Tuh-
le větu zná každý, kdo si oblíbil zimní komedii S tebou 
mě baví svět. A vidíte, nám byly medaile za letní vydání 
Výletních novin, které si noviny opakovaně vysloužily, 
motivací k tomu, abychom zpracovali i jejich zimní verzi.  

Připravovali jsme je opět ve stejném personálním slo-
žení. Za Sdružení Krušné hory - západ Kateřina Krump-
hanzlová, za MAS Krušné hory, o. p. s., Lenka Vaňková 
a za město Ostrov Dita Poledníčková. Grafické práce byly 
ponechány tvůrci ilustrací Radkovi Gallerovi, který opět 
zasadil do novin rodinu Tolarových. Tolarovi poznávali 
Krušné hory ze sedla kola i pěšky. Obdivovali zdejší pří-
rodu, hory, doly, pamětihodnosti měst, naučné stezky 

Od podepsání partnerské smlouvy v porevo-
lučních dějinách v roce 1991 se zástupci obou 
měst setkávají pravidelně. Obě města vybí-
rají příležitosti, které jsou kulturně zajímavé.  
Z Ostrova se do Rastattu jezdí tradičně v době 
konání vánočních trhů. A to také proto, aby 
město podpořilo společný stánek s názvem 
Partnerství měst Rastatt–Ostrov.

nebo třeba místní pivovary a regionální kuchyni. Nyní 
se společně vydají do zasněžených Krušných hor. Zim-
ní vydání novin je sice trochu tenčí oproti letnímu, ale 
informacemi na téma zima v Krušných horách je nabité. 
Na své si přijdou všichni ti, co milují zimní radovánky 
na lyžích, snowboardech, běžkách.  Připraven je přehled 
skiareálů, ale také tipy na běžkařské výlety. Nezapomněli 
jsme ani na ty, kteří upřednostňují procházky a panora-
matické výhledy. Tipy dáváme i na bobování, sáňkování, 
bruslení a další zimní aktivity. Ať už po zimním sportu, 
nebo jen tak, protože je zkrátka zima a toužíte po za-
hřátí, nabídneme vám tipy, kam zajít do bazénu, sauny 
nebo si dopřát kompletní wellness služby. A nezapo-
mněli jsme ani na kulturu v zimním období. Rozhovor 
s náčelníkem Horské služby a desatero bezpečného cho-
vání v horách vám třeba rozšíří vaše vědomosti, stejně 
tak jako křížovka, která je tečkou na závěr.   

Přejeme vám příjemné čtení a vyrazte poznat Krušné 
hory v zimním kabátku. Jsou překrásné a hlavně… jsou 
blízko! Více na www.icostrov.cz. Tištěné noviny jsou 
k dispozici v obou městských infocentrech.

Za celý přípravný tým novin 
Dita Poledníčková, 
manažer cestovního ruchu, Městský úřad Ostrov

radnici školství, kultura nebo také sociální služby. Mi-
lou atmosféru dotvářel rodilý Polák Heinz Marsetz, kte-
rý v Rastattu žije již mnoho let a je ostrovské veřejnosti 
znám jako zástupce farnosti pro partnerství s Ostro-
vem. Společným tématem k výměně vzájemných infor-
mací byly dnes tolik diskutované energie a jejich úspora 
a uprchlíci v obou městech v důsledku války. Dále se 
hovořilo o kultuře, vánočních akcích i tradicích v době 
Vánoc, ale i farních aktivitách v obou městech. Následu-
jící dopoledne byla pro ostrovskou delegaci připravena 
prohlídka města po stopách Franzisky Sibylly Augusty, 
která je s Ostrovem pevně spjata. Delegace navštívila 
mj. i Rossi-Haus, který nabízí k vidění expozici spolku 
Heimat Verband Schlackenwert mapující ostrovskou 
historii i současnost. 

Návštěvu Rastattu zakončil Pavel Čekan oficiálním 
pozváním rastattské delegace na Den pro Ostrov, který 
připadne v roce 2023 na 10. června.

Dita Poledníčková, 
manažer cestovního ruchu, Městský úřad Ostrov
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Předprodej na únorové představení
HLEDÁM ŽENU, NÁSTUP IHNED

Divadelní představení navštěvujete rádi, a proto se sna-
žím s produkční Markétou najít vždy termín předprode-
je co nejdříve, abyste si mohli včas vybrat hezká místa 
k sezení. Všimla jsem si, že je vás už opravdu hodně, 
kteří si rezervujete nebo kupujete vstupenky hned v prv-
ním týdnu předprodeje. A za to vám s týmem děkujeme. 

HLEDÁM ŽENU, NÁSTUP IHNED je název bláznivé 
komedie, která se strhne kolem jedné malé, ale nutné 
lži. Hru autora Edwarda Taylora uvádí Divadlo Palace 
Praha. A o čem divadlo bude? Jim, který žije nesezdán 
se svou milenkou, pozve na návštěvu šéfa s chotí. Šéf 
je ovšem členem Ligy pro morálku a nesnáší, když jsou 
jeho podřízení ve svazku „na psí knížku“. Jim si tedy 
musí opatřit „manželku“ na jeden večer. Jeho milenka to 
odmítá… Vír nedorozumění je roztočen… V představení 
účinkují herci: Marek Adamczyk, Marta Dancingerová, 
Nela Boudová ad. 

Předprodej jsme naplánovali na 1. ledna 2023. Vstu-
penky zakoupíte v předprodejích Domu kultury Ostrov, 
doporučujeme náš web > dk-ostrov.cz, kde si v rubrice 
divadlo lehce najdete to, které vás zajímá, a kliknutím 
na nákupní vozík uskutečníte nákup. Pokud byste chtěli 

Proč nezačít něčím novým a příjemným 
hned první den v novém roce 2023?

HUDEBNÍ DVOJICE KAROL A KVÍDO NA VÝLETĚ V KULTURÁKU
Dětské pořady jsou v Ostrově opravdu velmi dobře na-
vštěvované. Po úspěšném představení Štístka a Poupěn-
ky jsme se v týmu rozhodli, že si čas od času dovolíme 
přivézt do kulturáku dražší pořady, které jsou oblíbené 
u nás v Čechách, ale třeba i na Slovensku. Tentokrát jde 
o oblíbenou hudební dvojici Karol a Kvído, kteří vytváří 
moderní, hravé a vzdělávací písničky pro děti. Produkč-
ní Iva, která o dětská představení pečuje, si vybrala show 
s názvem Nerozlučná dvojka na výletě. Těšit se tak děti 
mohou na zbrusu nový příběh o tom, jak Karol a Kvído 

jedou na výlet. Zazní nové písničky, ale i ty největší hity 
jako Pan doktor Zub, Rýma, Farma nebo O strašlivém 
draku. Pohádkové dobrodružství a Kvídovu oslavu naro-
zenin máme naplánované na 19. března od 15.00 hodin. 
Předprodej připravujeme na 25. ledna. Zapište si to, milí 
rodičové, do nového kalendáře, ať svoje děti nepřipraví-
te o akci, která je bude bavit.

Za tým DKO Martina Novotná

Duše večerů v Podhoubí
Žije alternativní kultura v Karlovarském kraji? V posled-
ních letech, kdy jsme zažívali zkázu kulturního života 
v podobě pandemie, se mohlo zdát, že lehla popelem. 
Ale pořád je tu! Znovu raší a rozkvétá… Nella Szebenyio-
vá je jejím pozorovatelem i aktivním činitelem. Skrze 
fotografie zachycuje atmosféru hospod, kaváren, klubů 
či přátelských setkání a zaostřuje na jejich účastníky/
účastnice. Neboť duše večerů tvoří duše lidí. Rok 2023 
v galerii Podhoubí otevíráme výstavou Nelly Szebenyio-
vé – DUŠE VEČERŮ. Vernisáž proběhne v pátek 6. 1. od 
17.00. Přijďte! 

Za tým DKO Kateřina Riegerová

být v obraze a mít přehled o akcích, které pořádáme, 
přihlaste se na webu do našeho newsletteru a budeme 
vám zasílat novinky přímo na e-mail.

Za tým DKO Martina Novotná



Datum  Akce Čas a místo konání Na co se můžete těšit Pořádá

1. 12. – 2. 2. Tradiční výstava betlémů kostel Zv. Panny Marie Ostrov, 
Otevřeno: Pá–Ne 10.00–17.00 Výstava  

1.  – 31.  1. 
Výstava fotografií partnerských měst 
Ostrov a Wunsiedel

chodby MK Ostrov Výstava fotografií členů fotoklubů 
partnerských měst

1. 1.  – 31. 1.  
Komentované prohlídky 
Letohrádku Ostrov

Organizovány po předchozí 
domluvě Komentář k dějinám stavby Galerie Letohrádek 

Ostrov

3.  – 30.  1. Česko se otužuje Oranžerie V. H., MK Ostrov Výstava ilustrací krušnohorské kreslířky 
Leny Aneer Pintnerové

 

3.  – 29.  1. NELLA SZEBENYIOVÁ – Duše večera Stará radnice – galerie Podhoubí Výstava fotografií  

4. 1.  Relaxační malování pro dospělé 15.30 hod., učebna MK Ostrov Relaxační odpoledne s antistresovými 
omalovánkami

 

5. 1.  Karetní podvečer 16.00 hod., učebna MK Ostrov Odpoledne pro vášnivé karetní hráče  

5. 1.  Deskové hry pro dospělé 17.00 hod., hudební a filmové 
odd. MK Ostrov

Večer pro milovníky složitějších 
deskových her

 

5. 1.  Kocour v botách: Poslední přání 17.00 hod., Dům kultury Ostrov USA, animovaná pohádka  

5. 1.  Operace Fortune: Ruse de guerre 19.30 hod., Dům kultury Ostrov USA/Čína, akční/thriller, od 15 let, 
titulky

 

6. 1.  NELLA SZEBENYIOVÁ – Duše večera 17.00 hod., Stará radnice
galerie Podhoubí Setkání s autorkou  

6. 1.  Kocour v botách: Poslední přání 17.00 hod., Dům kultury Ostrov USA, animovaná pohádka  

6. 1.  Il Boemo 19.30 hod., Dům kultury Ostrov Česko/Itálie/Slovensko, 
hudební/životopisný, titulky

 

7. 1.  Il Boemo 17.00 hod., Dům kultury Ostrov Česko/Itálie/Slovensko, 
hudební/životopisný, dabing  

7. 1.  Operace Fortune: Ruse de guerre 19.30 hod., Dům kultury Ostrov USA/Čína, akční/thriller, od 15 let, 
titulky

 

7. 1.  Kec on the mour 20:00 hod., Jakoby kavárna

8. 1.  Tříkrálový koncert 17.00 hod., Oranžerie V. H., 
MK Ostrov Koncert pěveckého sboru Orbis pictus  

9. 1.  Křížovkářský podvečer 16.00 hod., studovna MK Ostrov Zveme vás ke společnému luštění, 
v příjemném prostředí, při kávě a čaji

 

10. 1.  Technická poradna: chytré telefony 9.00 hod., klubovna MK Ostrov Nevíte si rady s telefonem? 
Přijďte si k nám pro pomoc

 

11. 1.  Česko se otužuje 17.00 hod., Oranžerie V. H., 
MK Ostrov

Poutavé povídání o fenoménu ryze 
české metody otužování, o jeho účincích 
na zdraví a o všem, co s tím souvisí

 

12. 1.  Škola paličkování pro začátečníky od 12. ledna 10 lekcí vždy 16.00-
19.00 hod., Stará radnice Ostrov

Lektorka J. Dvořákova ze spolku Krušno- 
horská krajka. Naučíte se základní 
techniky, vyrobíte si vzorník a paličko- 
vanou ozdobu s velikonočním motivem 

 

12. 1.  Deskové hry pro dospělé 17.00 hod., hudební a filmové 
odd. MK Ostrov

Večer pro milovníky složitějších 
deskových her

 

12. 1.  Úžasný Mauric 17.00 hod., Dům kultury Ostrov Velká Británie/Německo, animovaný  

12. 1.  M3GAN 19.30 hod., Dům kultury Ostrov USA, horor/thriller, titulky  

13. 1.  Úžasný Mauric 17.00 hod., Dům kultury Ostrov Velká Británie/Německo, animovaný  

13. 1.  Avatar: The Way of Water 19.30 hod., Dům kultury Ostrov USA, sci-fi/fantasy, titulky  

14. 1.  Hrátky s Tomem 15.00 hod., Dům kultury Ostrov Představení plné písniček a klauniád. 
Uvádí hudební divadlo Hnedle Vedle

 

14. 1.  Avatar: The Way of Water 17.00 hod. Dům kultury Ostrov USA, sci-fi/fantasy, dabing  
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Datum  Akce Čas a místo konání Na co se můžete těšit Pořádá

14. 1.  M3GAN 20.30 hod., Dům kultury Ostrov USA, horor / thriller, titulky  

14. 1.  Keller – zabiják psů 20.00 hod., Jakoby kavárna
Scénické čtení černohumorné povídky 
Lawrence Blocka.  V podání Vladimíra 
Kalného a Petry Richter Kohutové

16. 1.  Jóga smíchu 18.00 hod., Stará radnice
Kurz vede Mgr.  Vladimír Paleček 
socioterapeut, lektor jógy smíchu ad. 
S sebou volný oděv a vodu, karimatku

 

19. 1.  Psí táta 17.00 hod., učebna MK Ostrov Beseda s hercem Miroslavem Hrabětem 
a představení jeho knihy

 

19. 1.  Deskové hry pro dospělé 17.00 hod., hudební a filmové odd. 
MK Ostrov

Večer pro milovníky složitějších 
deskových her

 

19. 1.  Zoubková víla 17.00 hod., Dům kultury Ostrov Lucembursko / Německo, animovaný  

19. 1.  Přání k narozeninám 19.30 hod., Dům kultury Ostrov Česko, komedie  

20. 1.  Free Lan party, vol. 7 15.00 hod., klubovna MK Ostrov Hraní her po síti  

20. 1.  Zoubková víla 17.00 hod., Dům kultury Ostrov Lucembursko / Německo, animovaný  

20. 1.  Přání k narozeninám 19.30 hod., Dům kultury Ostrov Česko, komedie  

21. 1.  Ples města Ostrova 20.00–02.00 hod., welcome drink od 
19.30 hod., Dům kultury Ostrov

Koala Band, DJ Scamp, 
Kateřina Bodláková & Henry Volf, 
Monika Absolonová a další program

 

21. 1.  DNB, Tech house 20.00 hod., Jakoby kavárna Elektronická hudba

24. 1.  Technická poradna: notebooky 9.00 hod., klubovna MK Ostrov
Máte problém s notebookem? 
Potřebujete poradit? Pak přijďte 
do naší technické poradny

 

24. 1.  Nejstarší řemeslo 19.30 hod., Dům kultury Ostrov Divadelní tragikomedie o ženách, kterým 
nezbývá než dřít do roztrhání těla  

25. 1.  Stará a znovuobjevená řemesla 13.00–17.00 hod., Stará radnice Pravidelné setkání pokračovatelů 
starých krušnohorských řemesel

 

25. 1.  Chile – nikdy není pozdě 17.00 hod., učebna MK Ostrov
Začít cestovat po světě bez cestovky 
se dá i v padesáti... Přijďte zjistit jak 
zvládnout cestu do Jižní Ameriky

 

26. 1.  Doručovací služba čarodějky Kiki 17.00 hod., Dům kultury Ostrov Japonsko, animovaný  

26. 1.  Babylon 19.30 hod., Dům kultury Ostrov USA, drama, titulky  

26. 1.  Povídání s bylinkářkou 17.00 hod., učebna MK Ostrov Povídání o bylinkách a jejich vlivu na zdraví  

26. 1.  Deskové hry pro dospělé 17.00 hod., hudební a filmové odd. 
MK Ostrov

Večer pro milovníky složitějších 
deskových her

 

27. 1.  Doručovací služba čarodějky Kiki 17.00 hod, Dům kultury Ostrov Japonsko, animovaný  

27. 1.  Ve znamení býka 19.30 hod., Dům kultury Ostrov USA, drama, titulky, od 15 let  

27. 1.  Znouzectnost 20.00 hod., Jakoby kavárna Koncert legendární skupiny ZNC

28. 1.  Jak Čutný potkal Brumlu 15.00 hod., Dům kultury Ostrov
Pohádka vypráví o dvou zvířátkách, která 
jsou kamarádi i přes svoje odlišnosti. 
Uvádí divadlo Pod kloboukem Praha 

 

28. 1.  Ve znamení býka 17.00 hod. Dům kultury Ostrov USA, drama, titulky, od 15 let  

28. 1.  Zavěšený kafe 18.00 hod., Stará radnice Koncert akustické kapely  
z karlovarského regionu. 

 

29. 1.  Moudrost traumatu 18.00 hod., Jakoby kavárna Promítání a beseda s psychoterapeutem 

28. 1.  Babylon 19.30 hod., Dům kultury Ostrov USA, drama, titulky  
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Jóga smíchu prospěje vašemu zdraví
Na první pohled se může zdát, že 
smát se bez důvodu je přinejmen-
ším podivné, když ale pochopíte, že 
smích je vlastně cvičení, začnete se 
na jógu smíchu dívat jinak. Důvod, 
proč se používá v názvu kombinace 
slov jóga a smích, je ten, že se spoju-
je cvičení smíchu, tzv. smíchocviky, 
a další aktivity s jógovým dýcháním. 
To dává více kyslíku našemu tělu 
a mozku, což v každém vytváří pocit 
zdraví a energie. Jestli vás jóga smí-
chu láká, můžete ji zažít na Staré rad-
nici už 16. ledna, kde ji povede Mgr. 
Vladimír Paleček, sociotera peut, te-
rapeut Mentálních konstelací, lektor 
jógy smíchu, facilitátor Osho medi-

tací. Pojetí jógy smíchu je založeno 
na vědecky ověřeném faktu, že naše 
tělo nedokáže od sebe rozeznat 
před stíraný a přirozený smích, po-
kud jsme se rozhodli smát. Jak lek-
ce probíhají? Nejdříve se seznámíte 
pomocí zdravícího smíchu, poté se 
lehce zahřejete a lektor vám vysvětlí 
celé fungování našeho mozku a lau-
ghing jógy. Poté pokračujete ve smí-
chocvicích, od těch lehčích až po ty 
propracovanější. Vše je proloženo 
dechovým cvičením. Celou lekci za-
končíte meditací a sdílením zážitků 
a myšlenek.

Vstupenky zakoupíte v předpro-
dejích Domu kultury Ostrov, dopo-

ručujeme náš web > dk-ostrov.cz, 
kde si v rubrice osobní rozvoj lehce 
najdete ten, který vás zajímá, a klik-
nutím na nákupní vozík uskutečníte 
nákup. Pokud byste chtěli být v ob-
raze a mít přehled o akcích, které 
pořádáme, přihlaste se na webu do 
našeho newsletteru a budeme vám 
zasílat novinky přímo na e-mail.

Za tým DKO Martina Novotná

Vladimír Paleček, lektor

54. Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana 
dozněl čerpáním výher z videosoutěže

Třetí místo obsadila 1. ZŠ, třída 
7. A, nyní 8. A. Žáci se podívali do 
pražského Majalandu. 

Druhé místo obsadila 3. ZŠ, třída 
8. A, nyní 9. A. Výherci se podívali 
do Dinosauřího muzea v Praze. 

První místo získali žáci 8. B, nyní 
9. B, opět z 1. ZŠ, s videem Relax 
v parku. Děti absolvovaly v Praze 
exkurzi v České televizi. Doprovo-

dily je paní učitelky Olga Jaklová 
a Lada Bláhová, která děti vedla 
i v době festivalu. S vybranými dět-
mi natočila více než 40 rozhovorů 
s hvězdami festivalu a dětem předá-
vala po dobu konání festivalu své 
moderátorské zkušenosti. 

Děti si výlet v České televizi uži-
ly. Navštívily společně např. studio, 
kde se točí pořad Sama doma, stu-

Děti, které se zapojily do natočení zábavných videí 
a přihlásily je do soutěže, si v rámci festivalu  
odnesly své ceny. 

dio dětské televize Déčko a další 
známé prostory. Všechny výhry byly 
motivující a věříme, že se v rámci 
55. ročníku děti ze základních škol 
opět zúčastní videosoutěží.

Od února 2023 sledujte pravidel-
ně web festivalostrov.cz, kde bude 
zveřejněno nové téma videosou-
těže, ale také budeme pravidelně 
přidávat novinky vztahující se k ju-
bilejnímu 55. ročníku festivalu. Už 
teď se máte na co těšit. A slibujeme, 
nuda to nebude!

Za festivalový tým Dita Poledníčková
Na fotografii třída 9. A, 1. ZŠ Masarykova
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Zámecká zahrada v podání studentů Gymnázia Ostrov

Zhlédnutí expozice se stalo inspirací 
pro jejich tvorbu. Téma zahrady a je-
jích pěti vývojových etap a zejména 
doba její největší krásy a rozkvětu, 
nazývaná v té době 8. divem světa, 
uchvátily studenty natolik, že na pa-
pír přenesli své představy z té doby. 
Zaujaly je labyrinty, menažerie s exo-
tickými zvířaty, ale také dřeviny v za-
hradě. Malou ukázku ze všech děl 
studentů ostrovského gymnázia lze 

zhlédnout ve Dvoraně ostrovského 
zámku. Děkuji paní učitelce Klečko-
vé, že studenty přivedla, a my jsme je 
mohli s pracovníky infocentra sezná-
mit s ostrovskou historií a doufám, 
že i nadchnout. 

Velmi si vážíme iniciativy pedago-
gů, kteří v rámci svých vyučovacích 
hodin přivedou žáky do ostrovského 
zámku, aby zhlédli zajímavé expo-
zice. Spolu s pracovníky IC se sna-

ÚSPĚCH MALÉ HOUSLISTKY
 Od 21. do 23. října letošního roku 
se na Gymnáziu a hudební škole 
hlavního města Prahy konal jubi-
lejní desátý ročník Mezinárodní 

houslové soutěže Dr. Josefa Micky. 
Josef Micka (1903–1993) byl jednou 
z nejvýznamnějších osobností čes-
kého houslového umění a pedago-
giky a tuto prestižní událost založil 
jeho vnuk, také houslista a peda-
gog Konzervatoře v Teplicích, On-
dřej Lébr. Mezi zajímavosti soutěže 
patří porota složená z předních 
českých i zahraničních houslistů 
a pedagogů, která je od svého za-
ložení neměnná a jejímž předsedou 
je světoznámý houslový virtuos 
Václav Hudeček, který nad soutěží 
od prvního ročníku drží uměleckou 
záštitu. 

Porota hodnotí soutěžící ve věku 
od sedmi do šestnácti let v pěti vě-
kových kategoriích, přičemž většina 
z nich se do soutěže vrací opakova-
ně a ukazuje zde své zdokonalová-

ní. I díky tomuto aspektu soutěže se 
nejen celkoví laureáti soutěže, ale 
i její další pravidelní účastníci stáva-
jí významnými umělci. 

Jednou z jednapadesáti účastníků 
a účastnic letošního ročníku byla žá-
kyně Ondřeje Hanouska Julie Isabell 
Zadražilová, která vystoupila s kla-
vírním doprovodem Moniky Schrei-
nerové. Za svůj výkon byla oceněna 
hned dvakrát, a to Zvláštní cenou 
pro nejmladší účastnici, ale také zís-
kala v soutěži ve své kategorii 3. mís-
to. Julii přejeme, ať ji hra na housle 
dále baví, ať už bude nebo nebude 
vyhrávat, a děkujeme oběma peda-
gogům, Ondřeji Hanouskovi a Mo-
nice Schreinerové, za jejich práci.

Ondřej Šulc Králová,
ZUŠ Ostrov

V říjnu letošního roku zavítali studenti z tříd kvinta A, 
kvinta B a vyššího gymnázia Ostrov pod vedením paní 
učitelky Mgr. Světlany Klečkové na multimediální expozici 
Zámecká zahrada v proměnách času do saly terreny 
ostrovského zámku. 

Nástěnný kalendář na rok 2023 
Nestihli jste minulý rok zakoupit 
nástěnný kalendář města Ostrova 
na rok 2023? Máte poslední mož-
nost. V Informačním centrum Na 
Zámku jsou k doprodeji poslední 
kusy. Kalendář obsahuje fotogra-
fie známých míst v Ostrově a okolí. 
Prodejní cena 160 Kč.

WWW.OSTROVSKYMESICNIK.CZ

žíme, abychom vždy nabídli žákům 
i učitelům zajímavou a snesitelnou 
porci informací a představili zámek 
nejen jako sídlo městského úřadu, 
ale zejména jako základní stavební 
kámen ostrovské historie. 

Dita Poledníčková,
manažer cestovního ruchu, 
Městský úřad Ostrov
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Dějepisnou soutěž vyhráli ostrovští gymnazisté

Naši studenti se na podzim 2021 
zaregistrovali do dějepisné soutě-
že a v dubnu 2022 v krajském kole, 
které se konalo v Sokolově, vyhráli 
a ocitli se ve skupině deseti gymná-
zií, která získala nejvíce bodů. 

A 24. listopadu v ústředním kole 
vybojovali pomyslné zlato. Tématem 
letošního ročníku soutěže byla dru-
há světová válka, konkrétně válečné 
operace na evropských bojištích, od-
boj v okupované Evropě, holocaust, 
válečné zločiny, technika, diploma-
tická jednání a významné osobnosti 
vojenství, kultury a vědy. Ve čtyřech 
kolech otázek museli ostrovští stu-
denti prokázat opravdu hlubokou 
znalost tohoto období. „Přípravu 

GYMNÁZIUM ZVE NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

Zveme všechny zájemce o studium, 
současné i bývalé studenty gymná-
zia, rodiče studentů a širokou veřej-
nost na den otevřených dveří, který 
proběhne v sobotu 14. ledna 2023 
od 9.00 do 13.00. Budete si moci 
prohlédnout učebny a jejich vybave-
ní, naši pedagogové a studenti vás 
rádi seznámí s výukou na gymnáziu. 
Součástí programu bude také pre-
zentace s informacemi o přijímacím 
řízení pro školní rok 2023/2024. 
Stejně jako v minulých letech nabí-

zíme žákům základních škol, kteří 
podají přihlášku na naši školu, pří-
pravné kurzy na tyto zkoušky. Jejich 
obsahem bude řešení typizovaných 
přijímacích testů a jejich násled-
ný rozbor pod vedením pedagogů 
gymnázia. Kurzy jsou zdarma. Bliž-
ší podrobnosti o organizaci těchto 
kurzů i přijímacích zkoušek najdete 
na webových stránkách školy v části 
Přijímací řízení.

Zároveň vás zveme na prohlídku 
moderní laboratoře chemie, 3D la-

Prázdninový provoz mateřských škol v Ostrově
V době letních prázdnin bude pro 
děti z ostrovských mateřských škol, 
pro které rodiče nemohou zajistit 
péči po celou dobu uzavření mateř-
ské školy, ve které mají dítě zapsa-
né, zajištěn provoz takto:

Mateřská škola Ostrov, Masary-
kova 1195, příspěvková organiza-
ce, bude zajišťovat provoz po celou 
dobu prázdnin, ale pouze pro své 
děti, mimo 30., 31. 8. a 1. 9. 2023 
(sanitární dny). 

Mateřská škola Ostrov, Krušno-
horská 766, příspěvková organi-
zace, bez prázdninového provozu. 

Mateřská škola Ostrov, Palacké-
ho 1045, příspěvková organizace, 
bez prázdninového provozu.

Mateřská škola Ostrov, Halaso-
va 765, příspěvková organizace, 
bude otevřena od 3. 7. 2023 do 28. 
7. 2023 pro všechny děti z ostrov-
ských mateřských škol.

Základní škola a Mateřská škola 
Ostrov, Myslbekova 996, příspěv-
ková organizace, bude otevřena od 
31. 7. 2023 do 25. 8. 2023 pro všechny
děti z ostrovských mateřských škol.

Od 28. 8. 2023 bude běžný provoz 
ve všech mateřských školách v Ost-
rově vyjma Mateřské školy Ostrov, 
Masarykova 1195, příspěvkové or-
ganizace.  Bližší informace rodiče 
získají u ředitelky/ředitele své ma-
teřské školy. 
(red)

jsme pojali jako formu vzdělávání se 
navzájem, každý si vždycky připravil 
určité téma, které představil ostat-
ním a ti ho mohli popřípadě doplňo-
vat o další informace,“ uvedl o téměř 
roční přípravě Honza Šnobl. 

„Dějepisná soutěž gymnázií byla 
pro mě neskutečným zážitkem a zku-
šeností. S Honzou a Danem jsme do 
toho šli naplno. Obětovali jsme hod-
ně svého volného času a úsilí, a tak 
jsem neuvěřitelně šťastný, že se nám 

boratoře s multifunkční přírodověd-
nou učebnou, multimediální jazyko-
vé učebny a nově rekonstruovaného 
interiéru tělocvičny.

Jiří Frasser,  
zástupce ředitele Gymnázia Ostrov

Studenti Gymnázia Ostrov vyhráli prestižní dějepisnou 
soutěž gymnázií v Chebu. V náročném klání, kdy mezi 
sebou soupeřilo sedmdesát pět českých a slovenských 
gymnázií, vybojovali Ondřej Kuchař, Jan Šnobl  
a Dan Mokrusch první místo. 

soutěž podařilo vyhrát,“ vyjádřil své 
pocity Ondra Kuchař.

„Samotná atmosféra na místě byla 
skvělá a radost z konečného výsledku 
velká. Při vyhlašování jsme ani nedý-
chali,“ dodal Dan Mokrusch. Výsledky 
se promítaly na velkoplošnou obra-
zovku, a když se na ní objevil Ostrov 
nad Ohří, nadšení nebralo konce.

Věhlas soutěže podpořila přítom-
nost významných českých histori-
ků i dalších významných osobností 
našeho veřejného a společenského 
života, například Romana Prymu-
ly, Jiřího Šedivého nebo Antonína 
Panenky. Setkání českých a sloven-
ských studentů uspořádalo už potři-
cáté Gymnázium Cheb.

Ivana Alfonsová
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Zastupitelstvo města schválilo rozpočet

Do roku 2023 s úctou a pokorou
O úctě a pokoře se často hovoří, ale 
skutek někdy jako by utek. Takový 
dojem jsem chvílemi nabyl i při sle-
dování posledního Zastupitelstva 
města Ostrov v roce 2022. Dotazy 
opozice k projednávaným bodům 
programu jsou samozřejmě nutné, 
nicméně údivné komentáře nad tím, 
že na dotaz odpovídá někdo jiný, než 
by někdo očekával, a i v plénu vyjá-
dřené pochybnosti: „Kdo je vlastně 
starosta?“ nebyly, dle mého skrom-
ného názoru, ničím jiným než vyjá-

dřením nepokory k výsledkům voleb 
a povolebních vyjednávání i neúcty 
k zastupitelům současné koalice. 
Čest výjimkám, které se v opozi-
ci najdou. Ale možná je to i tak, že 
dle pořekadla: „Co se škádlívá, to se 
rádo mívá“ jsou zmíněné invektivy 
a jedovatosti výrazem spokojenosti 
opozičních zastupitelů s jejich voleb-
ním výsledkem a radosti nad tím, že 
starostou je člověk, který vyhrál vol-
by, a že povolební uspořádání je dle 
svobodného rozhodnutí lidí, jejichž 

Ve středu 14. prosince 2022 pro-
běhlo první jednání zastupitelstva 
s novým vedením města. Jsem moc 
rád, že jeho průběh byl celkem rych-
lý a konstruktivní. Nejdůležitější 
zprávou ale je, že jsme 15 hlasy z 21 
zastupitelů schválili rozpočet města 
na rok 2023. Přestože nové vedení 
města v čele se starostou Davidem 
Hanakovičem, místostarosty Pavlem 

Čekanem a Kateřinou Domalípovou 
a uvolněným radním Jiřím Netrhem 
začalo rozpočet projednávat po vol-
bách až ve třetím čtení, jsem pře-
svědčen, že byl připraven zodpověd-
ně a vyváženě. Předpoklad příjmů 
byl nastaven optimálně a tomu od-
povídají i výdaje města. Zajímá Vás, 
s jakým rozpočtem bude město pří-
ští rok hospodařit? Zde je odpověď: 

Z opozice se změny prosazují těžko…
Ani když jste u kormidla, nejde vše 
tak rychle, jak byste si přáli. Na 
prosincovém jednání zastupitel-
stva města se projednával rozpo-
čet města na rok 2023. Jsem rád, 
že se v něm objevila řada záměrů, 
kterým jsem se jako místostarosta 
věnoval. Za všechny zmíním par-
kování v Družební ulici, okružní 
křižovatku Jáchymovská x Hlavní 
nebo pokračování celkové renovace 
interiérů domu kultury. V rozpočtu 
zůstala dotace pro tradiční kulturní 
léto v parku, a pokud se nic nezmě-
ní, můžete se těšit na kapely Kryš-
tof a Čechomor. Velmi mě mrzí, že 
z rozpočtu vypadla dostavba ZUŠ, 
památník politickým vězňům, zá-
zemí koupaliště s novou saunou, 
volnočasový areál za klášterem 
nebo nová multimediální expozice 
porcelánu. Nejvíce jsem se věnoval 
dostavbě ZUŠ. Projekt nešel rea-

lizovat dle původní studie z roku 
2016, protože se změnil požadavek 
ZUŠ – ředitelky Ireny Konývko-
vé.  V roce 2018 nestačilo už „jen“ 
přistavět koncertní sál, ale novým 
požadavkem paní ředitelky bylo in-
tegrovat všechny obory do jednoho 
místa. Požadavek jsme brali vážně, 
a proto zhotovili zcela novou studii. 
Dru hým projektem, na kterém mi 
osobně velmi záleží, je nová expo-
zice porcelánu v přízemí bývalého 
hotelu Myslivna. Stavebně je vše 
při praveno, hotová je studie i vi-
zuál prostor a pracuje se na technic-
kém scénáři. Multimediální expozi-
ce ostrovského porcelánu PULS je 
pro mě a ostatní obyvatele města 
důležitá proto, že ostrovská porce-
lánka je vzorným příkladem podni-
katelského úspěchu našich předků 
a mohla by být významnou inspi-
rací pro mladou generaci i zajíma-

vou atraktivitou města. Ostrovský 
porcelán se momentálně vystavuje 
v Národním technickém muzeu 
a mezi odborníky je PULS brán za 
jednu z pěti nejlepších porcelánek 
v tehdejším Československu. Os-
trovská sbírka je krok od prohlášení 
za kulturní památku. Pevně věřím, 
že poměrně vstřícná slova na jedná-
ní zastupitelstva byla míněna vážně 
a že současné vedení města nenechá 
výše uvedené projekty usnout.  Pro-
středky na ně město má a společně 
za Ostrováci.cz a ODS jsme podali 
protinávrh, kde v rozpočtu finan-
ce vzít. Na závěr bych chtěl říci, že 
všechny tyto jmenované projekty 
jsou dlouhodobě uvedeny i ve stra-
tegickém plánu města, který v mi-
nulosti schvalovalo zastupitelstvo.  

Marek Poledníček,
zastupitel města Ostrova

kandidátka ve volbách získala nejvíce 
hlasů od občanů města. V tom přípa-
dě by bylo skvělé, že do nového roku 
vstupuje město Ostrov se zastupiteli, 
kteří dokáží unést svou volební nevý-
hru, což je důležitým předpokladem 
k tomu, aby pracovali pro dobro 
města, a nezbývá než popřát: „Ať se 
v roce 2023 daří vše dobré zastupite-
lům i občanům města!“

Miloslav Liška

618 803 662,62 Kč, a to jak na straně 
příjmové, tak i výdajové. Pro město 
je schválení rozpočtu určitě důle-
žitým a pozitivním signálem. Roz-
počet totiž myslí i na další rozvoj 
města, což by se mělo projevit kapi-
tálovými výdaji ve výši 180 mil. Kč. 

Pavel Čekan
místostarosta města Ostrov
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Amphenol se přesunul do nové haly
Po dlouhém čekání jsme se konečně 
dočkali a od listopadu jsme prvním 
nájemcem v nové průmyslové zóně 
Panattoni Park Ostrov North. Naše 
společnost vyrábí elektrické konekto-
ry, čtečky čipových karet a kabelové 
svazky, které najdou široké využití 
v segmentech průmyslu, automati-
zace, železnice, medicínské techniky, 
elektromobility či mobilní komuni-
kace. Poslední roky zažíváme značný 
rozmach zakázek, investujeme do 
automatizace i digitalizace, vytvořili 
jsme kompetenční centrum vývoje 
a vývojových projektů, a proto byl 
dalším logickým krokem přesun do 
moderní průmyslové haly. 

Prioritou pro nás bylo, abychom 
zůstali v rámci Ostrova. Jsme již 
jeho dlouholetou součástí a nedo-
kázali jsme si představit, že bychom 

přesídlili mimo město. Přece jen větší 
část našich stálých zaměstnanců tvo-
ří právě obyvatelé Ostrova. Uvítali 
jsme, že úplně všichni se přestěho-
vali s námi. V současné chvíli využí-
váme 9 500 m2 a již plánujeme další 
rozšíření logistiky i samotné výroby, 
které by mělo proběhnout již během 
následujícího roku. 

Už první dny v novém prostředí 
nás přesvědčily, že samotná výroba 
i logistické procesy jsou mnohem 
efektivnější. Jsme rádi, že hala spl-
ňuje i ekologické parametry a aspi-
ruje na nadstandardní ekologickou 
certifikaci BREEAM. Během jednoho 
měsíce jsme dokázali přemístit celou 
výrobu, stroje i kanceláře. Kdo někdy 
stěhoval byť jen byt, dokáže si před-
stavit, kolik práce, času a úsilí celá 
akce obnášela. Velký dík patří všem 

našim zaměstnancům nejen za spo-
lupráci, ale i za jejich obětavost, pra-
covitost a loajálnost vůči firmě. 

Aktuálně zaměstnáváme více než 
300 pracovníků a nábory nekončily 
ani během stěhování. Nová hala už 
přilákala další zájemce o práci nejen 
výrobních, ale i technických oborů. 
Někteří z nich zmiňují, že by se rádi 
vrátili na místo, kde začínali – v are-
álu bývalé Škody Plzeň. Navíc i naše 
nabídka benefitů je rok od roku pes-
třejší, od prosince máme v závodu 
nového poskytovatele stravování 
a nabízíme jídlo zdarma. Od nové-
ho roku pak poskytujeme dalších  
5 dnů volna navíc, a to již máme do-
volenou nad rámec standardního ná-
roku. 

Přejeme všem klidné svátky a hod-
ně štěstí a zdraví do nového roku. 

Michaela Sochorová, Amphenol Ostrov
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„Věděli jste, že…?“
Občanem obce je fyzická osoba, kte-
rá je státním občanem České repub-
liky a je v obci hlášena k trvalému 
pobytu. S tímto pak souvisí celá řada 
práv občanů obce, resp. jejich mož-
nosti ovlivnit přímo jednání jak nej-
vyššího orgánu obce (zastupitelstva), 
tak výkonného orgánu (rady obce). 
Např. občan obce, který dosáhl věku 
18 let, má právo požadovat projed-
nání určité záležitosti v oblasti samo-
statné působnosti radou obce nebo 
zastupitelstvem obce; je-li žádost 

podepsána nejméně 0,5 % občanů 
obce, musí být projednána na jejich 
zasedání nejpozději do 60 dnů, jde-
-li o působnost zastupitelstva obce, 
nejpozději do 90 dnů. Samostatnou 
působností se veskrze rozumí okruh 
všech záležitostí, o kterých si obec 
rozhoduje sama a nevykonává tak 
správu státu prostřednictvím svého 
aparátu. Jedná se tedy o každodenní 
záležitosti týkající se chodu a života 
té které obce. Toto právo je pak nut-
né nezaměňovat s právem petičním, 

Poděkování 
Zdeňku
Marešovi

které lze v rámci srovnání obou in-
stitutů považovat za právo „slabší“, 
neboť zákon o obcích je ve vztahu zá-
ležitostí týkajících se obcí zákonem 
tzv. speciálním. Veskrze tak lze říci, 
že relativně malá část občanů obce, 
resp. relativně malý počet takovýchto 
občanů má právo jasně vznést poža-
davek na projednání určité věci v tom 
kterém orgánu, přičemž tento orgán 
jej tak musí projednat. Tímto tak exi-
stuje zákonem daná reálná možnost 
určité záležitosti dopomoci k poten-
cionálnímu vyřízení či alespoň na 
tuto záležitost poukázat.   

Dominik Kříž, zastupitel města Ostrov

Jednání zastupitelstva bylo zajímavé 
také tím, že hned na jeho začátku 
starosta města předal pamětní list 
a věcný dar panu Zdeňku Marešovi. 
Pan Mareš je dosud nejdéle sloužící 
zastupitel, který pro obyvatele města 
pracoval nepřetržitě od roku 1986, 

bohužel v letošních komunálních 
volbách do zastupitelstva již zvolen 
nebyl. Panu Marešovi starosta po-

děkoval za jeho dosavadní práci pro 
město a popřál mu do dalších let 
hodně zdraví a životní pohody.
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Hokejové ohlédnutí
Krajina oděná do bílé peřiny za jasných, slunných dnů 
přímo vybízí k hrátkám na saních, lyžování anebo třeba 
bruslení. Pojďme se při této příležitosti podívat, jak to 
bylo vlastně v Ostrově s počátky ledního hokeje. 

Jedním z nejstarších tělocvičných spol-
ků býval v Ostrově německý tělocvičný 
spolek „Turnverein“. Svoji činnost za-
hájil už v roce 1873. Uvádí se, že os-
trovští turnéři se především věnovali 
volnému cvičení, cvičení na nářadí, 
plavání, lyžování, ale třeba i plachtě-
ní. Zimní sporty v Ostrově před dru-
hou světovou válkou propagoval také 
Spolek pro zimní sporty „Hauptver-
band deutscher Wintersportverein“. 
Podrobnosti o hokejovém zápolení či 
jen bruslení však schází. 
Jistě se i před druhou světovou válkou 
vydávali kluci za mrazivých zimních 
dnů na okolní rybníky, aby na šlajf-
kách svedli klukovské hokejové bitvy. 
Bylo tomu tak i po válce, když se do 
Ostrova přestěhovali s rodiči „čeští“ 
kluci ze všech koutů republiky. Jejich 
první poválečné zápasy se odehrávaly 
na rybníce u porcelánky (v místech 
dnešní teplárny) a na Ottově rybníce. 
Šlo jim to zřejmě dobře, a tak parta 
nadšených kluků založila v roce 1947 
v rámci ostrovského Sokola hokejový 
oddíl. U zrodu byli Jarda Nájemník, 
Mirek Šlechta, Vašek Kutil a další. 
Když už byl team na světě, bylo potře-
ba i odpovídající sportoviště. Hokejo-
vé zápasy se odehrávaly na přírodním 
ledě na Ottově rybníce. Koňský povoz 
Antonína Huspeniny dovezl na ryb-
ník mantinely přes léto uskladněné ve 
Šlechtově mlýně, kluci hrably odhr-
nuli sníh a mohlo se začít. V prvním 
přátelském utkání mezi Ostrovem 
a týmem Osvobození Karlovy Vary vy-
klepli Ostrováci Varáky 7:3.  

Hokejové družstvo Sokola Ostrov

Na začátku 50. let se hokej krátce hrá-
val na fotbalovém hřišti vedle dnešní zá-
kladní školy v Krušnohorské ulici. Roku 
1953 hokejový odbor už ne Sokola, ale 
TJ Baníku zřídil otevřené kluziště v mís-
tech dnešních garáží za parkem u hřbi-
tova. Od roku 1963 měli hokejisté k dis-
pozici nový zimní stadion v blízkosti 
Boreckých rybníků (pivnice Čepelík). 
Opět venkovní sportoviště, vybudované 
nyní již pod hlavičkou TJ Škoda nadše-
nými hokejisty v akci Z. Součástí areálu 
byly zděné kabiny, stožárové osvětlení, 
ale i kulečník a kuželkářská dráha. Ač-
koliv neměli Ostrovští umělé kluziště, 
nadšení jim nescházelo a slavili řadu 

úspěchů. TJ Baník úspěšně zápolil 
v krajském přeboru. Na počátku 70. let 
hokejová družstva mladších žáků a do-
rostenců TJ Škoda hrála v I. lize. Druž-
stvo dospělých bylo v sezoně 1971–1972 
vítězem krajské soutěže. Roku 1978 se 
hokeji v Ostrově věnovalo 58 žáků,  
38 dorostenců, 46 dospělých. V únoru 
téhož roku hokejový oddíl získal titul 
„Vzorný oddíl III. stupně“. Ještě v roce 
1985 měl oddíl 90 členů. Stále více však 
hokejisty trápila chybějící umělá plocha. 

Za ledem nejen na utkání, ale i na 
pravidelné tréninky se muselo dojíž-
dět nejčastěji do Karlových Varů, ale 
i Sokolova, Klášterce. Na začátku roku 
1991 byla proto vzhledem k vysokým 
nákladům na provoz, dojíždění za le-
dovou plochou a omezeným tréninko-
vým možnostem činnost hokejového 
oddílu v Ostrově ukončena. Zanikl ne-
jen hokej, ale i venkovní zimní stadion 
u Boreckých rybníků byl na počátku 
90. let v dezolátním stavu. Teprve na 
sklonku roku 2006 se Ostrov koneč-
ně dočkal krytého zimního stadionu 
s umělým ledem. Slavnostní otevření 
proběhlo 11. listopadu 2006. Na závěr 
slavnostního otevření se večer kona-
lo první utkání hokejového týmu HC 
Mattoni Ostrov a HC Stadion Cheb. 
První utkání se opět vydařilo. Ostrov 
vyhrál 10:2.

Za poskytnutí cenných rad a foto-
grafií děkuji Mirkovi Šlechtovi. 

Josef Macke

Inzerce
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Mistryně světa v naturální kulturistice a fitness je z Ostrova
Obrovský úspěch ostrovské naturál-
ní kulturistky Lucie Jany Matouškové 
se zrodil v pražském hotelu Hilton 
během mistrovství světa naturální 
kulturistiky a fitness. Do soutěží se 
zapojilo čtyři sta sedmdesát závodní-
ků a závodnic a ostrovská kulturistka 
bojovala hned ve čtyřech disciplí-
nách.

„Mnoho let se věnuji trénování ostrov-
ských Oskarek a naturální kulturistice 
jsem se začala věnovat zhruba před tře-
mi lety. Stále se ale věnuji i twirlingu, 
a protože se musím udržovat ve skvělé 
formě, snažila jsem se najít něco, v čem 
budu mít tuto možnost, a navíc se budu 
zlepšovat a čerpat náměty a energii pro 
náročné twirlingové semináře,“ říká Lu-
cie Jana Matoušková.

Vedle tohoto tréninkového roz-
voje pokračovala trenérka Oskarek 
i studiem výživového poradenství ve 

fitness institutu jako trenér mládeže. 
„Ráda se o věcech nejen učím, ale zkou-
ším je na vlastní kůži, dobrý trenér musí 
znát všechny úhly pohledu, pokud chce 
mít dobré výsledky. Stoupnout si jednou 
na sportovní fitness prkna a propojit cvi-
čení, stravu a psychiku byl tedy spíše můj 
studijní cíl než touha po úspěchu,“ do-
plňuje skromně úspěšná kulturistka.

V hotelu Hilton přitom uspěla ve 
všech kategoriích, když se může po-
chlubit nejen zlatou, ale i stříbrnou 
a bronzovou medailí a jedním čtvr-
tým místem. „Jsem strašně vděčná, že 
vůbec můžu sportovat, dělat, co mě baví, 
a že mám možnost plnit si své sny. Ten 
úspěch není jen můj, ale všech, kteří jsou 
na té cestě po mém boku. V dnešní době 
je tohle tak vzácné, že slovy nedokážu po-
psat, jak moc vděčná za všechno jsem,“ 
dodala šťastná a úspěšná Lucie Jana 
Matoušková, která se chce i nadále 

věnovat trénování, a navíc i poraden-
ství v oblasti výživy a zdravého život-
ního stylu. 

(red)

KRASOBRUSLAŘKY PROŽÍVAJÍ ÚSPĚŠNOU SEZONU
Naše krasobruslařky od začátku se-
zony rozhodně nezahálely. Cestu 
k medailím si nesnažily probruslit si 
jen v České republice, ale i na dvou 
mezinárodních závodech v zahrani-
čí. 28. října se zúčastnila závodů na 
Slovensku v Trnavě Nela Šneberge-
rová, která se umístila na krásném 
4. místě. O víkendu 18.–20. 11. si 
holky zazávodily v Rakousku ve 
městě Innsbruck, odkud si všechny 
tři naše svěřenkyně přivezly medai-
le. Tereza Havránková se umísti-

la na 1. místě, Julie Březinová na  
3. místě a Nela Šnebergerová také na 
3. místě. Tato děvčata se zúčastnila 
také závodů například v Brně nebo 
Praze. Z Prahy si všechna tato tři 
děvčata přivezla překrásný úspěch, 
a to zlaté medaile ve všech svých 
kategoriích. 26. 11. 2022 se zúčast-
nily závodů ve Slaném i naše nej-
menší princezny, odkud si přivezla 
bronzovou medaili Aneta Koppová 
za kategorii přípravka starší. A tím 
zdaleka nekončíme! Tato sezona se 

zatím nese v duchu opravdu krás-
ných úspěchů a za to patří obrovský 
dík našim trenérům, kteří naše děti 
skvěle připravují v opravdu boha-
té formě druhů tréninků nejen na 
ledě, ale i na suchu, a dále také dě-
tem, které naše město a klub repre-
zentují. Už se o nás ví nejen v Če-
chách, ale i v zahraničí. Držte nám 
palce i nadále! Děkujeme. 

Andrea Wenzlíková, 
členka SKK Ostrov 

Medaile pro badminton TJ Ostrov
Dne 26. listopadu se konal v L. Kyn-
žvartu XII. ročník čtyřher bez rozdí-
lu složení párů. Mezi 34 účastníky 
byli hráči ze Slovenska, Ukrajiny 
a také jeden Ind. Nechyběli naši dva 
zástupci Jan Šula a Pavel Hauer. 
Systém dvou skupin /8 a 9 dvojic/ 
s postupem prvních čtyř do vyřa-
zovacích bojů. V těžké konkurenci 
mnoha vyrovnaných duelů potvr-
dili oba naši hráči svoji výkonnost, 
pevné nervy a turnaj vyhráli! 
Za účasti 27 hráčů a hráček i z Ukra-
jiny se 3. prosince v hale TJ Ost-
rov odehrál turnaj čtyřher a mixů. 
Domácí měli početné zastoupení 

v obou disciplínách, které se na-
konec v silné konkurenci projevilo 
výbornými výkony ve výsledkové lis-
tině. Ostrovští hráči: Radek Mojtek, 
Jan Žemlička, Milan Bělohlávek, 
Daniel Dvorník, Jiří Mácha, Radim 
Nerad, Lukáš Tripal, Rad. Tripal, 
Jana Šulová, Martina Karbulková, 
Tomáš Koutný, Jaroslav Kazda a Pa-
vel Hauer. 

Výsledky:
Čtyřhra muži:
1. Mojtek – Žemlička; 2. Luk. Tripal 
– Mich. Koutný; 3. Hauer – Vata-
shchuk; ; 4. Kořený – Rad. Tripal;  

5. Placek – Tomeš; 6. Nerad – Špu-
lák; 7.–8. Kazda – Bělohlávek, Má-
cha – T. Koutný; 9. Prokopec – To-
meš; 10. Dvorník – Josefik 

Smíšená čtyřhra:
1. Hauer – A. Hauerová; 2. Vata-
shchuk – K. Vataščuk; 3. Mojtek – Šu-
lová; 4. Placek – Placková; 5. Tomeš – 
Melišová; 6. Žemlička – Karbulková; 
7. Josefik – Ol. Shukalova

Více na www.badostrov.estranky.cz.
Ostrovští badmintonisté přejí 

všem úspěšný nový rok.

Předseda oddílu badmintonu 
Jiří Mácha   
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STATISTIKA LISTOPAD 2022

Narození 5
Přistěhovalí 18
Odstěhovalí 22
Úmrtí 16
Stav obyvatel k 7. 12. 2022 15 725
Uzavření manželství 2

Vážení čtenáři, 

správné znění tajenky křížovky z minulé-
ho čísla je HC Čerti Ostrov. Z úspěšných 
luštitelů jsme vybrali Miroslava Strapka 
z Krásného Lesa, který si může v infocen-
tru domu kultury vyzvednout dvě volné 
vstupenky na vybrané představení Domu 
kultury Ostrov. 

Tajenku křížovky z tohoto čísla zašlete 
nejpozději do 15. ledna na e-mail: me-
sicnik@ostrov.cz; případně doručte do In-
focentra 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 Ostrovském měsíčníku. Re-
dakce měsíčníku vám děkuje za zájem o kří-
žovku a přeje příjemné chvíle při luštění.

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

V dnešní tajence se skrývají dvě fran-
couzská slova, která jsou neodmyslitelně 
spjata s koncem kalendářního roku a začát-
kem toho nového. Redakce Ostrovského 
měsíčníku přeje všem luštitelům i čtená-
řům mnoho osobních i pracovních úspě-
chů v roce 2023.

Tajenka křížovky o ceny






