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Vážení spoluobčané,

začal nám čas adventu a podle křesťanských 

tradic je to doba radostného očekávání příchodu 

Spasitele a duchovní přípravy na Vánoce, čas 

rozjímání a dobročinnosti. Dříve to byla doba 

postní, kdy byly zakázány veškeré zábavy, tanec 

a zpěv. V posledních dvou stoletích nabývá 

na důležitosti materiální příprava Vánoc, tedy 

nakupování vánočních dárků, pečení cukroví, 

úklid a výzdoba domovů

S příchodem Mesiáše měl přijít pokoj, porozumění 

a mír na zemi. Ale jak praví staré biblické příběhy, 

nikdo z Kristovo současníků po jeho příchodu  

v něj nevěřil, jen malá skupinka jeho nejbližších. 

A tak byl po tehdejším právu obviněn, odsouzen 

a trest byl vykonán... Tento příběh je v zemích  

s křesťanskou tradicí neustále připomínán a ať si 

to více či méně připouštíme, žije v nitru každého 

z nás. Už třeba jenom tím, že jsme přijali tento 

adventní čas či jak chápeme tradiční rodinu, 

majetek, pomoc bližnímu svému… 

Letos si v tento čas také připomínáme pro nás bližší 

událost, která velice ovlivnila naše životy – dvacet 

pět let od listopadových událostí roku 1989. Pro 

mě úžasný čas plný netušených možností, čas, 

v který jsem asi jako většina obyvatel naší země 

nevěřil že by mohl přijít. Tenkrát mi bylo třicet 

jedna let a ani dnes přes všechna klopýtnutí nově 

se rodící demokracie bych neměnil za návrat zpět. 

Vzpomínám, jak se následky událostí na Národní 

třídě u nás projevily při neorganizovaných 

setkáváních před hlavní poštou v Karlových 

Varech a následně s přibývajícím zájmem 

veřejnosti i před tenkrát exkluzivní prodejnou 

potravin Eso naproti „Mlíčňáku“. Vzpomínám, jak 

jsem vedl coby mistr „mojí“ dílnu při generální 

stávce. A také musím přiznat, že jsem tenkrát měl 

opravdový strach o své blízké v případě zhroucení 

našeho „sametu“. Rozhodně zde nechci popisovat 

chronologicky následné události tak, jak jsem je 

prožíval až po dobu současnou. V lecčems se mé 

vzpomínky liší od rádoby pamětníků a bojovníků 

za svobodu. Jen právě v tento adventní čas plný 

rozjímání bych připomenul osobnost, která v této 

úžasné době sehrála také svojí nezastupitelnou 

roli jeho eminenci pana kardinála Tomáška. Právě 

v polistopadových událostech lidé, letití ateisté, 

tak říkajíc v míře veliké, navštěvovali české kostely 

a hledali zde pravdu a pochopení. A kardinál 

Tomášek byl autorita, která  představovala právě 

hledanou pravdu a čistotu. Nyní po pětadvaceti 

letech jsme ochotni uvěřit, že tenkrát před 

listopadem bylo líp. A tak říkajíc opakujeme dva 

tisíce let starý příběh. Také tuto dobu zatracujeme, 

odsuzujeme a chceme trestat její osobnosti…  

A tak si v tento vznešený čas medituji. Je opravdu 

zvláštní, že když přijde Mesiáš - čas pravdy, 

nevěříme v něj a odmítáme ho přijmout.

Přátelé, dovolte mi, abych vám všem popřál 

požehnané a šťastné Vánoce.

Ing. Josef Železný, místostarosta

SLOVO MÍSTOSTAROSTY

Navštivte naši prodejnu
Jedině u nás zařídíte:

Aktivace nového tarifu

Bezdrátový internet
až 42 Mb/s

Prodloužení vaší smlouvy

Dobití kreditu, platba faktur

Internet na doma až 40 Mb/s

Aktivace satelitní televize

OD Mírové náměstí
OSTROV, Brigádnická 709

Po -Pá 9.00 - 17.00
      So  9 .00 - 1 2.00

tel : 605 800 301

Partnerská prodejna

Neomezené volání a SMS za 749,- Kč měsíčně
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HASIČI ZÍSKALI NOVOU 
ČTYŘKOLKU

RADNÍ UCTILI PAMÁTKU 
VETERÁNŮ

OSTROV PODPOŘÍ ŽÁKY 
OHROŽENÉ NEÚSPĚCHEM

Starosta města Ostrov Pavel Čekan předal 
ostrovským hasičům dar pro jejich práci  
v terénu. Ve Dvoraně zámku v Ostrově (sídlo města  
a MěÚ Ostrov) převzal zbrusu novou čtyřkolku 
pro zásahy v těžce přístupném terénu velitel 
ostrovských hasičů Josef Černý ml. „Hasiči při své 
práci často nasazují i své životy, náš dar, to je to 
nejmenší, co pro ně město může udělat,“ uvedl při 
předávání čtyřkolky starosta Pavel Čekan a připojil 
poděkování a slova uznání za jejich činnost. 
„Práce hasičů vyžaduje zásahy také v oblastech 
bez přístupových komunikací. Město má zájem 
na tom, aby hasiči dojeli včas i do takových míst. 
Díky čtyřkolce se včas dostanou například do míst 
podél tratí, do lesních porostů apod.,“ vysvětluje 
účel daru starosta Pavel Čekan.Město čtyřkolku 
pořídilo za 297 000 Kč.
V rámci slavnostní chvíle ve Dvoraně zámku byli za 
dlouhodobou aktivní činnost oceněni hasiči Libor 
Jeřábek a Josef Černý st. Z rukou starosty města 
převzali pamětní list a symbolickou finanční 
odměnu. Z rukou starosty Okresního sdružení 
hasičů Karlovy Vary Stanislava Hubáčka převzal 
Libor Jeřábek čestné uznání sdružení SHČMS 
a Josef Černý st. Čestné uznání za mimořádné 
zásluhy.
Základní informace o čtyřkolce: dvouválcový 
Gladiator UTV (pro všechny druhy těžké práce), 
63 koní, LED světla, náhon na čtyři kola, suchá 
hmotnost 556 kg, nosnost korby 130 kg, benzín.

Mgr. Kateřina Telínová, 
vedoucí odd. vnitřní správy

Starosta Pavel Čekan předává novou čtyřkolku  
(zdroj: MěÚ Ostrov).

Pamětní deska na budově zámku (zdroj: MěÚ Ostrov).

Nově zvolení členové Rady města Ostrova Pavel 
Čekan, Josef Železný, Milan Matějka, Libor Bílek  
a Pavlína Lišková uctili 11. listopadu minutou 
ticha památku válečných veteránů.
U zdi ostrovského zámku radní umístili květinový 
věnec k pamětní desce obětem umučeným 
fašisty v koncentračním táboře Ostrov. Pietní 
vzpomínkou se tak připojili k celosvětovému 
Dni válečných veteránů, jehož historie sahá do 
11. listopadu 1919, kdy se při prvním výročí Dne 
příměří začala rodit tradice oslav konce 1. světové 
války. Den veteránů (v některých zemích Den 
vzpomínek) je v České republice významným 
dnem od roku 2001.
 

Kateřina Telínová
MěÚ Ostrov

Základní školy v oblasti obce s rozšířenou 
působností (ORP) Ostrov spojily své síly a chtějí 
společně bojovat proti školnímu neúspěchu 
svých žáků. Žáci, kteří jsou ohroženi předčasným 
odchodem ze vzdělávacího systému nebo 
školním neúspěchem, jsou velkým problémem, 
se kterým se potýká velká většina základních škol 
na Ostrovsku. Problém by měl pomoci vyřešit 
projekt „Podpora vzdělávání ve školách oblasti 
ORP Ostrov“, který zahrnuje několik vzájemně 
provázaných aktivit.
 
Žáci ohrožení školním neúspěchem dostanou 
v rámci projektu přímou podporu ve formě 
služeb specialistů − psychologů, logopedů  
a speciálních pedagogů. Vybraným žákům bude 

zajištěno také individuální doučování přímo  
v rodině nebo v prostorách škol či školních klubů. 
Budou organizovány schůzky učitelů s rodiči za 
účasti odborníka a zřizovány školní kluby, které 
jsou vhodným prostředím, v němž se žáci mohou 
připravovat na výuku.
 
V rámci projektu budou podpořeni také učitelé. 
Uskuteční se společná setkání učitelů ze všech 
zapojených škol, na kterých budou mít možnost 
sdílet své zkušenosti s problémovými žáky. Díky 
společnému setkávání a sdílení zkušeností se 
mohou objevit nové možnosti práce se žáky. 
Učitelům bude poskytnuta podpora také pomocí 
dalšího vzdělávání, které bude zaměřeno např. 
na tvorbu individuálních plánů, na práci se žáky 
se speciálními vzdělávacími potřebami, vedení 
třídnických hodin, pravidla a kázeň ve třídě, 
konstruktivní komunikaci a vedení dětí, efektivní 
spolupráci apod.
 
V projektu dojde také k vytvoření Lokální strategie 
rozvoje školství oblasti ORP Ostrov, která bude 
obsahovat komplexní návrh, jak zlepšit kvalitu 
celého systému vzdělávání v dané lokalitě zvláště 
v oblasti péče o žáky se speciálními potřebami  
a žáky ohrožené školním neúspěchem. Spolupráce 
všech aktérů bude prohlubována i v rámci aktivity 
Vytváření sítě mezi základními školami a dalšími 
spolupracujícími články. Cílem síťování by měl být 
především přenos zkušeností mezi jednotlivými 
školami v ORP Ostrov. „Naše škola má dlouholeté 
zkušenosti v oblasti inkluzivního vzdělávání, jsme 
schopni vzdělávat v rámci jedné třídy vedle žáků 
bez speciálních vzdělávacích potřeb i žáky se 
speciálními potřebami, podíleli jsme se také na 
tvorbě školské inkluzivní politiky kraje. Rádi naše 
zkušenosti předáme dál,“ uvedl Mgr. Jan Musil, 
ředitel ZŠ v Jáchymově.
 
Projekt je realizován ve spolupráci města Ostrova, 
základních škol působících v oblasti obce  
s rozšířenou působností (1. ZŠ Ostrov, 3. ZŠ Ostrov, 
5. ZŠ Ostrov, ZŠ Merklín, Abertamy, Hroznětín, 
Pernink, Potůčky, Horní Blatná a Jáchymov)  
a neziskových organizací Člověk v tísni a Pecka. 
„Prosperita města a regionu závisí ve velké míře 
na kvalifikované pracovní síle. Nekvalifikovaní 
lidé bez vzdělání často nemají zájem pracovat 
nebo mají problém práci sehnat a zvyšují nám 
tak nezaměstnanost. Uvědomujeme si, že tento 
problém je potřeba řešit již na základních školách, 
proto jsme se rozhodli projekt ve spolupráci  
s partnery realizovat,“ řekl starosta města Ostrova 
Pavel Čekan.
 

MěÚ Ostrov

Slavnostní prezentace projektu  
(zdroj: Zuzana Železná).

UMĚNÍ PŘEKRAČUJE HRANICE

Ve středu 12. listopadu 2014 se v kulturním centru 
Wiesenthaler K3 uskutečnilo  čtvrté sympozium 
a otevření výstavy „Umění překračuje hranice“, 
pořádané v rámci projektu  „Zintenzivnění 
přeshraniční turistické spolupráce mezi městem 
Ostrov a městem Kurort Oberwiesenthal“, který 
je realizován v rámci Programu Cíl3/Ziel3 na 
podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou 
republikou a Svobodným státem Sasko 2007 – 
2013, spolufinancovaným Evropským fondem 
pro regionální rozvoj. Výstavu tvořily obrázky 
dětí z Rodinného centra v Oberwiesenthalu  
a ZUŠ v Ostrově, inspirované tvorbou německého 
umělce Williama Wauera, který je slavným 
oberwiesenthalským rodákem. Zároveň zde 
byla prezentována animace, kterou vytvořily 
děti ze ZUŠ pod vedením Mgr. Lukáše Lercha 
v rámci workshopu v srpnu tohoto roku a v níž 
postavy Williama Wauera provázejí diváky po 
významných místech obou měst. Kromě dětí 
ze ZUŠ a Rodinného centra v Oberwiesenthalu, 
jejich rodičů a učitelů se této akce zúčastnili  
i místostarosta Ing. Josef Železný a projektové 
manažerky Zuzana Železná a Jennifer Hengst. 
Spolupráce mezi městy Ostrov a Kurort 
Oberwiesenthal bude pokračovat i v době 
udržitelnosti projektu a umožní obyvatelům 
obou měst získat nové poznatky a zkušenosti.
 

Zuzana Železná, OKS MěÚ Ostrov
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Zdroj: OT a.s.

Policejní psovod se psem (zdroj: MP Ostrov).

LETOŠNÍ ETAPA TEPLOFIKACE 
DOKONČENA

Vážení čtenáři, tímto bychom vás chtěli informovat 
o ukončení investičních akcí zaměřených na 
výměnu parních rozvodů za nové horkovodní 
rozvody, které probíhaly v minulých měsících  
a které jsou téměř z poloviny spolufinancovány 
z dotací Státního fondu životního prostředí. 
Akce „Snížení emisí v Ostrově – Teplofikace  
3.2 etapa a rekonstrukce pěti VS“, která zahrnovala 
výměnu potrubí a rekonstrukci předávacích 
stanic převážně v Lidické ulici, byla dokončena 
v souladu s uzavřenou smlouvou v  listopadu. 
Pro představu, v průběhu akce bylo položeno 
přibližně 2,6 km nového potrubí.
U druhé akce „Snížení emisí v Ostrově – 
Teplofikace 3.3. etapa – Rekonstrukce dvou VS 
včetně přípojek“ zhotovitel dokončil dle plánu 
přípojku a rekonstrukci výměníkové stanice VS 26, 
umístěné v domě Masarykova 667 – 669. V příštím 
roce tato akce bude pokračovat rekonstrukcí 
stanice VS 28 – Hlavní 696 – 697, opět včetně 
realizace nové horkovodní přípojky. Tuto stavbu 
plánujeme zahájit v květnu 2015 a ukončit  
v září téhož roku. Příklad, jak to nyní vypadá 
ve zrekonstruované stanici, je na obrázku. Více 
informací a fotografií z průběhu obou staveb 
najdete na inovovaných internetových stránkách 
teplárny www.ostrovska-teplarenska.cz.
Tímto bych chtěl občanům Ostrova poděkovat 
za jejich trpělivost a omluvit se za omezení 
související s realizací obou akcí, která nelze u akcí 
obdobného charakteru přes veškerá opatření 
zcela eliminovat.
Současně s těmito akcemi je v přípravě třetí 
dotovaná akce: „Snížení emisí v Ostrově – 
Teplofikace 4. etapa – Horkovodní přivaděč do 
města včetně hlavní VS na zdroji.“  V současnosti 
je dokončován výběr zhotovitele a zahájení 
prací se předpokládá od ledna 2015 v areálu 
teplárny. Poté, jak to počasí umožní (předpoklad 
březen nebo duben), se začne s pracemi také 
ve městě. V rámci této akce se vymění páteřní 
parní přivaděč z teplárny k poště na Hlavní ulici  
a dále rozvody až k poliklinice. Nově se na tepelné 
rozvody teplárny připojí MDDM Ostrov, kde se 
zruší stávající plynová kotelna, která již dožívá. 
Současně se zrekonstruuje pět výměníkových 
stanic ve vlastnictví OT, a.s., a dále dvě VS ve 
vlastnictví jiných majitelů. Tato akce je rozsahem 
nejnáročnější v novodobé historii teplárny  
a bude mít velký dopad hlavně na dopravní situaci 
v Ostrově. Omezení se samozřejmě budeme 
snažit minimalizovat a také vás o nich budeme 
v předstihu informovat. Další akce obdobné 
velikosti a charakteru na našich zařízeních lze 
předpokládat s ohledem na kvalitu použitých 
materiálů minimálně za dalších 30 let.
S ohledem na tuto rozsáhlou rekonstrukci 
musel být také upraven termín pravidelné letní 
odstávky. V roce 2015 se bude konat nikoliv na 
konci července, ale v srpnu od 10. do 14. srpna 
2015. Více informací nejen o této akci najdete 
opět na internetových stránkách teplárny.

 Ing. Radek Havlan, ředitel OT, a.s.

ŘÍJEN NA LINCE 150

V měsíci říjnu naše jednotka zasahovala u dvaceti 
dvou událostí, z nichž bylo devět technických 
pomocí, osm dopravních nehod, dvě prověřovací 
cvičení a jeden planý poplach, požár a únik látek.

V ulici Obchodní před světelnou křižovatkou naše 
jednotka likvidovala nános bahna a nečistot. V 
průběhu festivalu Oty Hofmana jsme zajišťovali 
na Mírovém náměstí požární asistenci při pořádání 
ohňostroje a lampiónového průvodu. Dvakrát 
jsme likvidovali obtížný hmyz v prostorách MŠ 
Myslbekova. Naši pomoc si vyžádala ZZS Jáchymov 
při transportu pacienta do sanity v Hroznětíně – 
Sídlišti. K otevření bytu, z kterého vytékala voda, 
jsme vyjížděli do ulice Hlavní třída a Jungmannova, 
v Májové ulici bylo nutno otevřít byt.

K odstranění nalomeného stromu nad vozovkou 
na silnici mezi Merklínem a Lípou jsme vyjížděli 
společně s jednotkou HZS KV. Strom bylo nutné 
rozřezat za pomocí výškové techniky. Na požár 
budovy v objektu věznice jsme byli vysláni 
společně jednotkou HZS KV, na místě bylo zjištěno, 
že se jedná o prověřovací cvičení. Dále byla naše 
jednotka vyslána společně s jednotkami HZS 
Letiště KV, HZS KV, Toužim, Sokolov, chemické 
závody Sokolov, SUAS Vřesová a VHJ Hradiště 
(hasiči AČR) a jednotkami SDH Tašovice, Stará 
Role, Chodov, Kyselka, Hájek a Stružná k letecké 
nehodě dopravního letadla Airbus A 320 na letišti 
V Olšových Vratech. Na místě bylo zjištěno, že se 
jedná o prověřovací cvičení.

K prověření stoupajícího kouře mezi garážemi 
byla naše jednotka vyslána do Jáchymovské 
ulice. Jednalo se o planý poplach. K požáru bytu 
v Severní ulici jsme vyjížděli společně s jednotkou 

ZE ZÁZNAMŮ MĚSTSKÉ POLICIE

Dne 15. října 2014 v 18.35 hod. zaslechla hlídka 
MP Ostrov z Mírového náměstí zvuk rozbíjejícího 
se skla. Ihned se vydala na místo, kde zjistila, 
že došlo k rozbití výlohy hračkářství dlažební 
kostkou. Na místě hlídka MP zadržela samotnou 
pachatelku. Pro podezření ze spáchání trestného 
činu byla na místo přivolána PČR Ostrov a žena 
byla odvezena na psychiatrické oddělení místní 
nemocnice, kde byla hospitalizována.

Dne 19. října 2014 v 05.08 hod. bylo hlídce MP 
oznámeno, že se v ulici Masarykova dobývá nějaký 
muž do vchodu u jednoho z domů. Hlídka MP 
na místě zjistila, že muž je opilý a do dveří mu 
nepasuje klíč, neboť si vzhledem k přivoděnému 
stavu spletl vchody. Jelikož se muž choval slušně  
a nebyl agresivní, dostalo se mu náležité péče a byl 
strážníky doručen do místa skutečného bydliště.

Dne 20. října 2014 v 00.31 hod. přijala hlídka 
MP oznámení z ostrovské nemocnice, že se ve 
vestibulu nachází opilá žena, která sprostě uráží 
zaměstnance nemocnice a odhaluje se. Strážníci 
ženu zklidnili a provedli dechovou zkoušku, 
která prokázala 2,3 promile alkoholu v dechu. 
Žena byla za předvedený výkon převezena na 
protialkoholní záchytnou stanici v Sokolově.

Dne 22. října 2014 v 00.57 hod. obdržela hlídka 
MP Ostrov oznámení od obsluhy baru „Palírna“, že 
zde dochází k rvačce a ničení provozovny. Hlídka 
MP o situaci vyrozuměla kolegy PČR Ostrov. Obě 
hlídky dorazily na místo současně. Po příjezdu 
bylo zjištěno, že se rvačky zúčastnily celkem 
čtyři osoby, z nichž dvě jsou těžce zraněny.  
V přítomnosti hlídek se všichni aktéři „sportovního 
klání“ ihned zklidnili. Na místo byla okamžitě 
přivolána RZS a zraněným osobám byla ze strany 
hlídky MP poskytnuta první pomoc. Celou událost 
šetří PČR pro podezření ze spáchání trestného činu.

Dne 24. října 2014 v 22.38 hodin oznámila 
pracovnice domu kultury, že došlo k rozbití 
skleněné vitríny. Z místa viděla utíkat tři mladíky, 
jejichž popis hlídce MP předala. Strážníci podezřelé 
osoby díky podrobného popisu vypátrali. Viník 
obdržel od hlídky MP blokovou pokutu a bude 
muset uhradit vzniklou škodu. Doufejme, že 
úspěšnost záchytů MP Ostrov tyto „práčata“ odradí 
od dalšího ničení městského majetku.

Kontakt na MP Ostrov: hlídka 777 766 074 dále 
linka 156. Email straznik@ostrov.cz

 Ladislav Martínek, ZVMP Ostrov

KABEL OSTROV

Blíží se vánoce a vy nevíte čím potěšit své blízké? 
Vyberte si z naší bohaté programové nabídky  
a darujte její předplatné svým blízkým a přátelům 
ve formě dárkového poukazu. Bližší informace 
o této akci naleznete na www.tv-ostrov.cz nebo 
obdržíte na kontaktním místě kabelové televize.

Za celý kolektiv pracovníků Kabelové televize 
Ostrov bych chtěla všem našim divákům 
poděkovat za jejich věrnost a popřát jim příjemné 
prožití vánočních svátků a šťastný rok 2015.
 
          Ing. Libuše Benešová, jednatelka
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Ve čtvrtek 6. listopadu 2014 pořádala Nemocnice 
Ostrov v zastupitelském sále Městského úřadu 
Ostrov už V. ročník odborné konference na téma 
Co může ovlivnit ošetřovatelská péče. Konference 
byla s akreditací pro nelékařské zdravotnické 
pracovníky. Konferenci zahájili asistent jednatele 
NEMOS PLUS s.r.o Ing. Joža Lokajíček a starosta 
Ostrova Bc. Pavel Čekan. V programu se hovořilo 
například o vlivu ošetřovatelské péče na psychiku 
hospitalizovaných očima pacientů, o krizové 
komunikaci, o podpoře křehkého personálu 
ze strany zaměstnavatele, o mezinárodní stáži 

CO VÍME O ADVENTU

ŘÍMSKOKATOLICKÁ  
FARNOST ZVE

Měsíc prosinec je neodmyslitelně spojen  
s adventem a Vánocemi. Spojení těchto dvou 
období není náhodné. Zatím co Vánoce jsou 
stále mezi lidmi slavené, advent se nám, zdá se, 
významově ztrácí. Jakoby v moderní době tento 
čas neměl své stálé místo. Přitom Vánoce bez 
adventu přicházejí o svou myšlenku. Nebo, jak 
by to možná dnes moderně znělo lépe, „přišly by  
o část svého kouzla“.

Co tedy vlastně advent znamená? Nebo kdy vznikl 
a má nám dnes co říct? A v jaké podobě ho lidé 
slaví v dnešní době? Ještě mnoho jiných otázek 
by v souvislosti s adventem zajisté mohlo zaznít. 
Vždyť pro mnoho lidí v dnešní době je advent 
skoro zapomenutou záležitostí. Mnozí o tomto 
období slyšeli, ale vlastně neví, o co se jedná. 
Mnohdy je vnímán jako skutečnost spojená  
s vírou. A i když se advent skutečně spojuje hlavně 
s náboženským slavením, přesto není jenom 
náboženskou záležitostí. Spojuje se s lidovými 
zvyky a lidovou kulturou a slovesností.

Pokud někde řekneme slovo advent, vybaví se 
lidem několik různých asociací nebo několik málo 
vzpomínek, spíše útržkovitých, než celistvých. 
Příkladem by mohly být třeba tyto: půst, 
roráty, pečení vánočního cukroví, věnec, svíčky  
a podobně.

Kde se tedy advent vzal a zdali má co říci  
i dnešnímu člověku, o tom je možné vést diskuzi. 
A i když to možná tak nevypadá, jeho společenský 
význam ani dnes není zanedbáníhodný. Promítá 
se nám skutečně význam společenský, kulturně 
i nábožensky. I když se dnes často na jeho místo 
a význam zapomíná. Proto vám chci nabídnout 
setkání v tomto a o tomto tajuplném období. Zvu 
vás tedy na Starou radnici v pátek 12. prosince od 
19.00 hod., kde společně pohovoříme o těchto 
a třeba i mnoha jiných otázkách souvisejících  
s Adventem a jeho místem i v dnešní době.
 
 P. Marek Bonaventura Hric

Měsíc prosinec je vždy svým způsobem 
výjimečný. Nabízí nám zajímavé programy  
a samozřejmě přináší vánoční slavení.  
V posledních dnech jsem byl vícekrát tázán, 
zdali bude i letos „Rybovka“, nebo v kolik 

AKTUALITY 
Z NEMOCNICE OSTROV

hodin bude letos Půlnoční a podobně. Farnost 
samozřejmě připravuje i letos program, který už 
neodmyslitelně patří k tomuto období. Rád bych 
vás tedy pozval na společné slavení Vánoc ve 
farním kostele sv. Michaela archanděla a Panny 
Marie Věrné v Ostrově.

24. 12. 2014
V kostele u „Betlému“ bude možnost od 9.00 do 
12.00 hod. si vyzvednout BETLÉMSKÉ SVĚTLO. 
Od 12.00 do 16.30 hod. bude BETLÉMSKÉ SVĚTLO 
„pod křížem“ v chodbě fary naproti kostelu volně 
přístupné pro všechny, kdo si ho nestihnou 
vyzvednout v dopoledních hodinách.
PŮLNOČNÍ VÁNOČNÍ MŠE SVATÁ bude jako každý 
rok od 21.00 hod.

25. 12. 2014
Hlavní Vánoční mše svatá v 8.30 hod.
V 15.00 hod. tradiční Vánoční koncert ORBIS PICTUS.

26. 12. 2014
Mše svatá 2. dne vánočního v 9.00 hod.

27. 12. 2014
Česká mše vánoční „Rybovka“ v podání Miloše 
Boka a spol. bude ve mši svaté 3. dne vánočního 
v 17.30 hod.

31. 12. 2014
V 16.00 hod. Mše svatá na poděkování za uplynulý 
rok 2014
23.30 hod. přivítání Nového roku s Novoročním 
požehnáním

1. 1. 2015
Mše svatá na začátku Nového roku 2015  
v 16.00 hod.

S přáním všeho veselého, radostného a plného 
prožitku zrozeného z Boží lásky (zrozené  
v Betlémě) všem lidem našeho města přeje

 P. Marek Bonaventura Hric 
 se všemi spolupracovníky.

žáků, studentů a učitelů a jejich významu pro 
vzdělávání zdravotnických pracovníků v ČR,  
o somatizaci, o kvalitě života pacienta po péči  
v intenzivní medicíně či o flekční spasticitě ruky po 
cévní mozkové příhodě a možnostech ovlivnění 
fyzikální léčbou. Zazněly zde i zkušenosti z praxe. 
Nejvíce ohlasů měla přednáška na téma Právní 
odpovědnost při poskytování ošetřovatelské 
péče, se kterou vystoupila odborná asistentka 
Centra zdravotnického práva na Právnické 
fakultě Univerzity Karlovy v Praze Mgr. Michaela 
Povolná. Odborná konference se setkala s mnoha 
pozitivními ohlasy, jak ze strany účastníků, tak i ze 
strany přednášejících. Záznam z online přenosu je 
umístěn na webových stránkách: 
www.nemostrov.cz
 
Dětské oddělení Nemocnice Ostrov doslova ožilo 
krásnými obrazy, které vytvořily děti ze Základní 
školy Dukelských hrdinů a děti ze Základní  
a mateřské školy při nemocnici v Karlových 
Varech ve věku zhruba od tří do patnácti let. 
Ve středu 5. listopadu 2014 předaly v rámci 
spolupráce ředitelka Mgr. Jana Hynková a učitelka  
Mgr. Zdenka Přádová ze Základní a mateřské 
školy při nemocnici v Karlových Varech primáři 
dětského oddělení MUDr. Jiřímu Součkovi  
a vrchní sestře Monice Kišové celkem čtyřicet 
šest obrazů, které zpříjemnily a zpestřily prostředí 
hospitalizovaným dětem na dětském oddělení 
Nemocnice Ostrov.
 
V prosinci bude v termínu od 22. prosince 2014 do 
2. ledna 2015 uzavřeno dětské a novorozenecké 
a gynekologicko-porodnické oddělení z důvodu 
nutných provozních úprav a malování. Rodičky 
k porodu budou přijímány do 17. prosince 
2014 do 20.00 hod. Plánované velké operace 
se budou provádět nejpozději do 15. prosince 
2014, akutní operace nejpozději do 18. prosince 
2014. Ambulantní péče o těhotné bude zajištěna 
do 16. prosince 2014. Během uzavření provozu 
budou klientky směrovány na gynekologicko-
porodnické oddělení v Nemocnici Sokolov. 
Provoz gynekologicko-porodnického oddělení  
v Nemocnici Ostrov bude znovu zahájen 2. ledna 
2015 v 7.00 hod.

Z důvodu oprav a malování centrálních 
operačních sálů a MOJIP chirurgie bude omezeno 
chirurgické oddělení v době od 22. prosince 
2014 do 1. ledna 2015. Poslední operační výkon 
proběhne 18. prosince 2014. V provozu oddělení 
bude chirurgická ambulance a standardní lůžkové 
oddělení. Hospitalizováni budou pouze pacienti 
nevyžadující chirurgický zákrok.
 
Z provozních důvodů bude v době od  
23. prosince 2014 do 4. ledna 2015 uzavřeno 
rehabilitační oddělení. Rehabilitační ambulance 
je v provozu bez omezení. Provoz akutní stanice 
na psychiatrickém oddělení bude probíhat 
bez omezení. Přerušen bude pouze provoz 
psychoterapeutické stanice ve dnech od  
20. prosince 2014 do 2. ledna 2015. 

 Andrea Zvolánková, 
 PR specialistka Nemocnice Ostrov

HZS KV. Jednalo se požár potravin na sporáku. V 
Družební ulici jsme likvidovali olejovou skvrnu z 
chodníku. K pěti dopravním nehodám, které se 
stali na silnici č.13/I mezi Ostrovem a Bočí, jsme 
vyjížděli společně s jednotkami HZS KV a Klášterec 
nad Ohří, další nehody se staly na silnici v obci 
Hluboký, Radošově a Kfely.
 
 Milan Kuna, JSDH Ostrov
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MDDM V PROSINCI

EKOCENTRUM V PROSINCI

Mikulášská besídka
Čt 4. 12., 16.30 hod., dům dětí
Dům dětí a občanské sdružení Benjamin vás 
zvou ve čtvrtek 4. prosince do domu dětí na 
schůzku s Mikulášem a čertem. Kdo přijde  
s koledou, básničkou nebo písničkou, určitě 
neodejde s prázdnou. Ti, kteří s oblibou tvoří, si 
budou moci ozdobit perníček, zhotovit si vánoční 
přání, jednoduchou vánoční dekoraci, svícen, 
namalovat vlastní vánoční ozdobu, vyrobit 
jablíčkový nebo pomerančový vrkoč. V úvodu 
besídky budou vyhlášeny výsledky výtvarné 
soutěže „Vánoční přání“. Bližší informace v MDDM 
nebo na tel. 731 615 657.
 
Mikulášské jízdy železničářů
Čt 4. 12., 16.30 − 18.00 hod.
Pod odborným dohledem členů Klubu 
železničních modelářů ale i Mikuláše si můžete  
v rámci Mikulášské besídky zajezdit s mašinkami  
v kolejišti MDDM Ostrov.
 
Vánoční turnaj ve stolním tenisu
So 6. 12., 9.00 − 12.00 hod. MDDM
Otevřený turnaj pro dívky i kluky ve věku od deseti 
do patnácti let v tělocvičně domu dětí. Přijďte si 
zahrát v tento předvánoční čas, nezapomeňte 
sportovní oblečení, pálku s míčkem a přezuvky.
 
Výlet do světa kostiček
So 6. 12., 12.15 hod.
Dům dětí ve spolupráci s občanským sdružením 
Benjamin a ekocentrem zvou děti od osmi let  
a rodiče s dětmi na rodinný výlet, tentokrát do 
Klášterce nad Ohří do světa kostiček. Jedná 
se o výstavu 500 exponátů dětské oblíbené 
stavebnice Lego. Vzhledem k tomu, že počet 
účastníků je limitován kapacitou autobusu, 
je nutné se na výlet přihlásit předem v domě 
dětí a závaznou přihlášku odevzdat do čtvrtka  
4. prosince. Informace v domě dětí nebo na tel. 
353 613 248.
 
Vánoční gymnastické závody
Čt 11. 12., 15.30 hod., tělocvična ZŠ Masarykova
Sportovní gymnastky domu dětí přivítají vánoce 
tradiční ukázkou svých dovedností. Srdečně 
zveme rodiče a všechny příznivce sportovní 
gymnastiky.
 
Halové turnaje malých fotbalistů
FK Ostrov a MDDM každoročně pořádají 
fotbalové turnaje pro přípravky a mladší žáky.  
V prosinci budou malí fotbalisté bojovat o Poháry 
domu dětí a FK Ostrov. Další turnaje proběhnou 
v lednu 2015.
Ne 14. 12., hala TJ Ostrov
8.00 − 13.30 hod. − pro ročníky 2007/08
14.00 – 18.30 hod. – pro ročníky 2006 a mladší
 
Předvánoční setkání  
Pá 19. 12., 18.00 hod., MDDM
Dům dětí připravuje pravidelné setkání 
dobrovolných a externích pracovníků MDDM 

jako poděkování za to, že věnují svůj volný čas 
dětem a mládeži ve více než stovce zájmových 
kroužků MDDM. Tentokrát se sejdeme v krásném 
předvánočním čase.
 
Plavecké kurzy
leden − duben
V týdnu od 13. ledna 2015 začínají desetihodinové 
plavecké kurzy pro začátečníky i pokročilé a pro 
rodiče s dětmi. Zájemci se mohou přihlašovat od 
1. prosince 2014 v domě dětí v pracovní dny od 
8.00 do 18.00 hod..

Út 13. 1.,  15.00 − 16.00 hod. − neplavci a plavci
    16.00 − 17.00 hod. − neplavci a plavci
St 14. 1.,  16.00 − 17.00 hod. − rodiče a děti
Čt 15. 1.,  15.00 − 16.00 hod. − neplavci a plavci
    16.00 − 17.00 hod. − neplavci a plavci
V novém roce 2015 kroužky zahájí svou činnost  
v týdnu od 5. ledna. Informace ke všem akcím  
a k činnosti kroužků v domě dětí Po − Pá 8.00 − 
18.00 hod., tel. 353 613 248, 731 615 657.
 

Bc. Šárka Märzová, 
vedoucí odd. pravidelné činnosti

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PROSINCI

Večerní prohlídka
Čt 11. 12.,  v 19.00 hod.
Pracovníci ekocentra vás srdečně zvou na večerní 
prohlídku. Budete mít možnost pozorovat 
chování zvířat, která jsou na večer jiná než během 
dne. Zejména zvířata soumračná a noční (např. 
některé druhy ještěrek a dravců) bývají v tuto 
dobu daleko aktivnější. Prohlídka s výkladem 
začíná v 19.00 hod. a trvá zhruba 45 min.
 
Vánoční tvoření z odpadového materiálu
So 13. 12., 13.00 − 17.00 hod.
Přijďte si vyrobit vánoční ozdobu na stromeček 
netradiční metodou. Budeme vyrábět ozdoby 
nejen z papíru, ale i z pet lahví a novin, ruliček 
od toaletního papíru, bavlnek a spoustu dalšího 
materiálu. Přezůvky s sebou!
 
Vyhlášení soutěže „Poznej a chraň“
St 17. 12., 17.00 hod.
V Ekocentru se uskuteční vyhlášení dlouhodobé 
vědomostní soutěže „Poznej a chraň“, která 
trvala od května do listopadu. Do této soutěže 
se zapojilo 212 účastníků nejen z Ostrova, ale i z 
Jáchymova,  Karlových Varů, Prahy a Písku. Výherci 
soutěže: Martin Dambor, Martina Vanatová, Jakub 
Stočes, Veronika Doležalová, Míra Gašperík, Marie 
Jiříková, Veronika Kortánová, Antonie Prokopová, 
Kryštof Hammer, Daniel Šalplachta, Roman 
Opluštil, Kristýnka Kuchtová, Lukášek Vanat, Olga 
Mráčková, Míša Hronová, Honza Vonbrák, Petr 
Přib, Pavel Hofman, Alexandra Novotná, Nicolas 
Mejzr, Monika Tarantová, Adéla Krečová, Kateřina 
Homolková a David Novák. Všem výhercům 
gratulujeme!
 
Vánoční krmení zvířátek
Po 22. 12. a út 23. 12., 10.00 – 16.00 hod.

Výstava obrazů umělecké skupiny CarpeArt
2. – 31. 12., Oranžerie Václava Havla
Výstava obrazů členů umělecké skupiny CarpeArt, 
kterou vede Mgr. Světlana Klečková. Vernisáž 
výstavy se bude konat v sobotu 6. prosince od 
17.00 hod. Nenechte si ujít příjemný kulturní 
zážitek.
 
Domácí počítačová síť
3. 12., 15.00 hod., učebna
Přednáška o správném nastavení a zabezpečení 
sítě pro vaše počítače, notebooky, telefony, 
tablety a chytré televizory. Přednášející: Ondřej 
Douša.

Tvorba školy do Barbory
4. 12. – 31. 1., chodby – Oddělení pro dospělé
Výstava prací, které vytvořili žáci Základní školy 
praktické a Základní školy speciální Ostrov.

Mikulášská nadílka (naruby)
5. 12., celá knihovna
Rádi přivítáme všechny Mikuláše, anděly, ale  
i čerty! Každý z nich od nás dostane nadílku ve 
formě registrace v knihovně na půl roku ZDARMA.

Vokální harmonie
5. 12., 19.00 hod., Oranžerie Václava Havla, 
vstupné: 20 Kč
Koncert ženského pěveckého sboru z Hradce 
Králové.

Vánoce a Štědrý den jsou nerozlučně spjaty s 
pohodou, setkáváním přátel a především s dárky. 
Ani Ekocentrum nezůstává stranou. O zvířátka v 
ekocentru je o Vánocích postaráno stejně dobře 
jako každý jiný den v roce. Pokud jim chcete přijít 
popřát a přinést nějaký dárek, můžete. Vhodné 
je například tvrdé pečivo, zelenina (mrkev, salát, 
čínské zelí) a čerstvé ovoce. Zvířata ocení i piškoty 
a jiné pochutiny.
 
Prohlídky pro veřejnost
V zimním období od 1. prosince 2014 do 30. 
března 2015 bude, jako každý rok, z důvodu 
klidového zimního režimu většiny chovaných 
zvířat ekocentrum pro veřejnost otevřeno pouze 
ve všední dny od 13.00 do 17.00 hod. Dopoledne 
jsou vyhraněna pro MŠ, ZŠ, ŠD a jiná školská 
zařízení.
 
Po dobu vánočních prázdnin 24. prosince 2014 
– 4. ledna 2015 bude ekocentrum uzavřeno.  
V novém roce 2015 zahájí kroužky svou činnost  
v týdnu od 5. ledna.
 
Poděkování
Zaměstnanci ekocentra děkují všem návštěvníkům, 
kteří našim zvířátkům přinesli suché pečivo a jiné 
laskominy. Budeme velice rádi za další takovou 
podporu.
 

Petra Žlutická, vedoucí EC MDDM Ostrov
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AKTUALITY Z MĚSTA

Vánoční koncert sboru Cantica
7. 12., 16.00 hod., Oranžerie Václava Havla
Vánoční koncert smíšeného pěveckého sboru  
z Ostrova.

Plstěný šperk
10. 12., 16.00 hod., učebna, kurzovné: 100 Kč
Tvůrčí dílna Zdeňky Bílkové zaměřená na tvorbu 
šperků z ovčího rouna a plsti. Veškerý potřebný 
materiál bude k dispozici.

Vánoční koncert dechové sekce ZUŠ
11. 12., 17.00 hod., Oranžerie Václava Havla
Koncert žáků dechové sekce Základní umělecké 
školy Ostrov pod vedením učitelů Jiřího 
Novotného, Jiřího Klauka a Josefa Traksla.

Vánoční pečení
15. – 18. 12, učebna
Soutěž o nejlepší vánoční cukroví. Účastnit 
se může každý, kdo přinese cukroví domácí 
výroby. Hodnotí se: linecké, vanilkové rohlíčky 
a jeden druh dle vlastního výběru. Porota bude 
brát v potaz nejen chuť, ale také vzhled cukroví. 
Ve dnech 15. – 17. 12. donáška cukroví, 18. 12. 
proběhne hodnocení porotou a slavnostní 
vyhlášení.

Promítání amatérských filmů
15. 12., 17.00 hod., učebna

Další díl promítání dokumentárních filmů  
o Ostrově. V  průběhu pořadu se můžete ptát 
samotného autora pana Stanislava Churého. 
Uvidíte záběry z otevření Stanice mladých 
přírodovědců z roku 1983, ze železnice Ostrov 
– Jáchymov, ze života Posvátného okrsku v roce 
2013, prohlédnete si závod Papos, uvidíte film  
o oslavě 600 let Ostrova v roce 1931 a samozřejmě 
také něco pro sváteční chvíle.

CodeClub #1
17. 12., 15.00 hod., učebna
Úvodní přednáška z pravidelného cyklu  
o programování a světě IT. Přednáška bude 
zaměřena na vývojové platformy a jejich 
možnosti. Následná diskuze bude na téma dalších 
setkání, přednášek a kurzů.  

Prosím, rezervujte si místa na akce v dostatečném 
předstihu. Můžete tak učinit osobně, telefonicky, 
e-mailem, ale také přímo na internetových 
stránkách knihovny. V případě malého zájmu 
jsme nuceni akce rušit.
 
Upozorňujeme čtenáře a návštěvníky knihovny 
na vánoční provozní dobu knihovny:
23. 12., 24. 12., 25. 12., 26. 12., 27. 12.,  
1. 1. – ZAVŘENO
31. 12. – 9.00 – 12.00
Více informací naleznete na www.mkostrov.cz, 

www.facebook.com/knihovnaostrov. Případné 
dotazy posílejte na info@mkostrov.cz nebo 
volejte na tel. 353 434 300.
 
Všem čtenářům a návštěvníkům knihovny 
děkujeme za přízeň, kterou nám celý rok věnovali 
a přejeme krásné a klidné prožití vánočních 
svátků a mnoho spokojenosti a úspěchů v roce 
2015. 
 

Mgr. Jana Múčková
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AKTUALITY Z MĚSTA PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

…že se blíží Vánoce! Ale na školní práci se tímto 
nic nemění. Stále se učí, zkouší, sportuje.
V říjnu se odehrálo krajské kolo turnaje v deskové 
hře Košík plný rozumu, do kterého se zapojila 
i naše škola. Nejdříve se odehrála třídní kola  
v pátých až osmých třídách. Vítězové jednotlivých 
ročníků nás reprezentovali na krajském kole. Vedli 
si velmi dobře. Marta Šafářová z páté třídy skončila 
na 2. místě, stejně tak i Veronika Kortánová ze 
sedmé třídy. Šesťáky zastupoval Daniel Žigmund 
a osmáky zase Matěj Freitinger. Oba obsadili  
3. místo. Děkujeme všem za reprezentaci!
 
V listopadu pokračovala MSO, tentokrát skupinou 
okresního kola v plavání. Naši plavci ze čtvrtých a 
pátých tříd soutěžili v individuálních disciplínách 
ve stylu prsa, znak i kraul a poté následoval závod 
štafet. Po celkovém součtu všech bodů jsme 
obsadili 2. místo a to znamenalo postup do finále 
okresního kola v Karlových Varech. Zde předvedli 
skvělé výkony a obsadili 4. místo.
 
Škola se může pochlubit bohatou činností na 
poli výtvarném či hudebním, úspěchy žáků 
ve vědomostních soutěžích a velmi dobře 
organizovanou školní družinou, která hodnotným 
způsobem vyplňuje volný čas našich dětí. Více na 
www.3zsostrov.cz
 
Závěrem mi dovolte, abych vám jménem ZŠ 
Májová Ostrov popřála klidné a rozzářené Vánoce 
i mnoho úspěchů v roce 2015.
 

Mgr. Michaela Budaiová

ZŠ MÁJOVÁ INFORMUJE

Žáci z partnerských škol ve 3D laboratoři (zdroj: GO). Zdroj: ZŠ Májová.

GYMNÁZIUM OTEVŘELO  
3D LABORATOŘ

Moderní   3D laboratoř pro výuku přírodovědných  
předmětů byla oficiálně otevřena na ostrovském 
gymnáziu 31. října. Aktéry slavnostního 
přestřižení symbolické pásky učebny, která 
byl vybudována v rámci projektu „Podpora 
přírodovědného a technického vzdělávání 
v Karlovarském kraji“ byli vedoucí oddělení 
vzdělávání a  evropských programů Krajského 
úřadu Karlovarského kraje Stanislav Jambor, 
hlavní manažerka projektu Eva Saligerová  
a ředitel gymnázia Jaroslav Šafránek. Projekt je 
spolufinancován z Evropského sociálního fondu 
v ČR prostřednictvím Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Celkové 
náklady dosáhnou výše přibližně 6,5 miliónu 
korun, přičemž 85 % poskytne právě Evropská 
unie. Zbývajících 15 % je uhrazeno ze státního 
rozpočtu.

„Ve 3D laboratoři jsme vybudovali skvělé zázemí 
a to jak pro samotnou výuku, tak pro další rozvoj 
− díky plně vybaveným pracovním stanicím, jsme 
schopni generovat vlastní obsah jak pro tablety 
tak pro 3D projekci, “ říká Jaroslav Šafránek  
a doplňuje: „Zároveň chceme přitáhnout 
studenty i k technologiím samotným, protože ty 
již dnes jsou nebo budou součástí pracovního 
prostředí a to ať už ve formě 3D konstrukčních 
nebo animačních programů nebo ve formě práce 
s tablety, které se již osvědčují v řadě profesí.“

Kromě studentů Gymnázia Ostrov se učebna, 
svého druhu jediná v kraji, využívá i pro výuku 
žáků partnerských škol z Karlových Varů, Ostrova, 
Jáchymova, Nejdku, Hroznětína a Merklína. Od 
ledna 2015 nabízí gymnázium jednorázové 
bezplatné exkurze do 3D laboratoře pro žáky 
základních a středních škol z celého kraje. Akce 
jsou připraveny na jednu vyučovací hodinu, 
kapacita laboratoře je 30 účastníků.

Zájemci mohou kontaktovat  RNDr. Kateřinu 
Ledvinovou, metodika garanta projektu na 
tel. čísle 353 433 795 nebo na emailové adrese 
ledka@gymostrov.eu. Volné termíny i témata 
najdete rovněž na webových stránkách Gymnázia 
Ostrov: www.gymostrov.cz/laborator-3d.

Mgr. Jiří Fresser

STĚHOVÁNÍ
ČR + EVROPA

chle
bře
evně

tel./fax:
mobil:

353 220 554
602 444 940

HELP FINANCIAL s.r.o.

  Volejte obchodního zástupce

Mobil: 727 895 461

Půjčíme Vám
od 5 do 50.000,- Kč

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

Vánoční trhy v Pasově (Zdroj: KČT).

Kalendář veřejných turistických akcí v prosinci 
2014:
  6. 12.   Vánoční překvapení v Praze  

 12. 12.   O adventu do Maďarska 
  k Dunaji do Budapešti  

 20. 12. Za tradicemi Vánoc na statek Bernard

 26. 12.   Na Štěpána procházka 
  po Karlových Varech

 27. 12.   Karlovy Vary – 
  Na Jungmannovu vyhlídku

 1. 1.   Stráž nad Ohří – Novoroční výstup 
  na Nebesa a sestup do Pekla
 
Bližší informace (doba odjezdu, počet km, org. 
propozice) budou k dispozici vždy od středy 
pro příslušný sobotní termín ve vitríně KČT na 
Mírovém náměstí u autobusové zastávky na 
Karlovy Vary. Bližší údaje jsou na internetové 
adrese: www.turiste.webpark.cz.
 

RNDr. František Wohlmuth, 
předseda KČT Slovan Karlovy Vary
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KULTURNÍ AKCE

SLOVO ŘEDITELE

Vážení návštěvníci domu kultury,
blíží se konec roku 2014 a s tím také přichází 
množství zajímavých akcí, které pro vás 
připravujeme a které nám tento závěr zpříjemní. 
První adventní večer jsme společně přivítali 
rozsvícením vánočního stromu. Druhým 
adventním koncertem bude společné vystoupení 
dvou osvědčených hudebních stálic − skupinami 
Roháči a DaD kvintet v kostele Zvěstování Panny 
Marie. Třetím pak vytvoříme vánoční náladu 
se ZUZANOU SEIBERTOVOU, kterou doprovodí 
klavíristka Irina Širokája, a překvapením budou 
docela malí hosté. Společ ně s nimi si můžete 
zazpívat staročeské vánoční koledy nebo si 
poslechnout tradiční skladby Ave Maria, Pie Jesu 
a další. Ani mezi vánočními svátky nemusíte 
zůstat doma, v kostele Zvěstování Panny Marie 
bude koncertovat operní pěvkyně Pavlína Senič 
se souborem Musica Festiva. Kromě vánočních 
melodií zazní i klasika od Antonína Dvořáka, 
Antonia Vivaldiho nebo Franze Schuberta.  
Hostem koncertu bude Valerie Zawadská. 
Pro dětské publikum jsme připravili klasickou 
Mikulášskou zábavu s nadílkou a tolik oblíbenou 
pohádkou v podání ostrovských ochotníků s 
názvem Káča a čert. Velké kino nabízí přímo 
na Štědrý den promítání premiérové pohádky 
Sněhová královna ve 3D a na Silvestra přivítá 
milovníky Hobita, tentokráte se závěrečnou 
částí filmové trilogie také ve 3D. Celkový přehled 
přichystaných vánočních akcí najdete v programu 
domu kultury. Pro všechny, kteří pod stromeček 
rádi nadělují zábavu, jsme připravili vánoční 
vstupenku na úspěšné divadelní představení 
SHIRLEY VALENTINE, které se uskuteční 2. února 
2015.

Chtěl bych poděkovat všem návštěvníkům domu 
kultury, Staré radnice a klášterního areálu za 
účast na našich akcích a přeji vám hezké kulturní 
zážitky během Vánoc a v příštím roce.  Pro rok 
2015 připravujeme s týmem Domu kultury 
Ostrov, ve spolupráci s ostrovským gymnáziem  

KALENDÁŘ AKCÍ ZUŠ OSTROV

After Party Band (zdroj: ZUŠ Ostrov).

KALENDÁŘ AKCÍ ZUŠ OSTROV 

2. 12., 16.00 hod., divadelní sál DK
Vánoční koncert pro Charitu Ostrov
Vystupují žáci Š. Hamar, I. Konývkové, J. Traksla

3. 12., 17.00 hod., koncertní sál školy
Vánoční koncert žáků I. Müllerové

4. 12., 17.00 hod., půda Staré radnice
Vánoční koncert sólistů 

9. 12., 17.00 hod., koncertní sál školy
I. Interní vánoční koncert

10. 12., 16.00 hod., koncertní sál školy
Vánoční koncert žáků E. Kubišové

11. 12., 17.00 hod., koncertní sál školy
II. Interní vánoční koncert

14. 12., 15.00 hod, divadelní sál DK
Adventní koncert ZUŠ Ostrov

16. 12., 16.30 hod., koncertní sál školy 
Vánoční koncert žáků L. Vilímovské

17. 12., 16.30 hod., koncertní sál školy 
Vánoční koncert žáků D. Tölgové

17. 12., 18.00 hod., koncertní sál školy 
Vánoční koncert žáků I. Širokaji

19. 12., 17.00 hod, půda Staré radnice
Koncert zpěváků K. Bodlákové

HRANÍ PRO ŠKOLY

2. 12., 3. 12., 10.00, 11.00 hod, MINIDIVadélko
Dialogy − pořad složený z dialogů
Soubor NA POSLEDNÍ CHVÍLI/Lucie Veličková

9. 12., 9.00, 10.00, 11.00 hod., MINIDIVadélko 
Zápisník Norberta Borovičky a Hudební Vánoce
Soubor HOP-HOP/Irena Konývková a Písk-písk 
barbaři/Vlastislav Mareš

10. 12., 9.00, 10.00, 11.00 hod., MINIDIVadélko 
Zápisník Norberta Borovičky a Dramatické 
výstupy
Soubor HOP-HOP/Irena Konývková

16. 12., 11.00, 13.00 hod., Za oponou DK Ostrov
Nebo taky ne?
Soubor HOP-HOP/Irena Konývková

AKCE MIMO OSTROV

7. − 14. 12., Mistrovství světa v  modern, jazz 
dance, Polsko − soubor Mirákl/Andrea Burešová 

13. 12., 15.00 hod., Divadlo Husovka, benefiční 
pořad: Český rok  
soubor NA POSLEDNÍ CHVÍLI/Lucie Veličková 
společně s dětským stacionářem Chodov 

a s průmyslovou školou Studentský ples s volbou 
královny a krále MAJÁLES, který se uskuteční  
v květnu. V červenci se můžete těšit na akci DEN 
PRO OSTROV, kterou jsme v letošním roce prožili 
poprvé při otevření zámku.  Dále se budeme 
snažit podpořit činnost znovuobnoveného klubu 
Martin a zejména pro město významný Filmový 
festival Oty Hofmana, který má již velkou tradici. 
Do programu se také připravujeme zařadit čtyři  
koncerty Big Bandů – ze Sokolova,  Chebu,  
Karlových Varů a Nové Role. V letních měsících 
připravíme nedělní odpolední malé koncerty na 
Mírovém náměstí. Nápadů je mnoho a my věříme, 
že spolu s vámi nám to bude v roce 2015 krásně 
znít.

 Ing. Karel Tetur, 
ředitel Domu kultury Ostrov
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KULTURNÍ AKCE
20. 12., 17.00 hod., Vánoční trhy Karlovy Vary − 
taneční obor/Veronica Pródis

6. 12., 13.00 − 18.00 hod., Waldorfská ZŠ Wlaštovka 
Karlovy Vary
Vánoční jarmark (tradiční jarmark v budově školy, 
stánky s rukodělným zbožím, lidové tradice, 
koledy a hudební vystoupení, výtvarné dílny pro 
děti)

13. 12., 9.00 hod.,  Waldorfská ZŠ Wlaštovka 
Karlovy Vary
Ateliér Archa (rukodělný ateliér − tvorba Ježíška  
v oříšku, lektorka Dagmar Kuncová, info  
a přihlášky na tel: 603 113 983)

Ocenění hudebního souboru za úspěšnou 
reprezentaci v celostátním kole 
Soubor After Party Band (APB) působí v ZUŠ Ostrov 
od roku 2008, kdy vznikl spontánně z  iniciativy 
žáků. Z původního pětičlenného obsazení prošlo 
souborem za šest let jeho existence asi 30 hráčů  
a dnešní stálé obsazení se pohybuje v počtu mezi 
12 až 15 hráči. APB v roce 2014/2015 tvoří: Andrea 
Mamráková, Sabina Belecká, Adéla Zelenáková, 
Martina a Petra Jílkovy, Ivana Hlaváčková, Ema 
Šutáková, Ondřej Vomočil, Hanh Nguyen Hong, 
Jan Donda, Pavel Frýbert, Zuzana Křížová, Petr Tyr, 
Gabriela Samcová a Alexandr Šťastný. 
V repertoáru souboru jsou nejen aranže známých 

skladeb upravených přímo pro APB, které 
připravuje umělecký vedoucí souboru Alexandr 
Šťastný a absolvent naší školy Pavel Frýbert, ale 
prostor mají i původní skladby, a to převážně 
opět z  dílny Pavla Frýberta. Ten se např. v  roce 
2011 svou skladbou „Váhám“, napsanou pro APB, 
probojoval do finále mezinárodní skladatelské 
soutěže Gramodeska. 

Za šest let soubor odehrál na padesát koncertů, 
ať již v domácím prostředí Ostrova, či na různých 
místech v  ČR a v  zahraničí. V  loňském školním 
roce bylo APB uděleno 1. místo v  krajské 
soutěži orchestrů a kapel ZUŠ ČR, uskutečněné 
v  Mariánských Lázních, a postoupil do kola 
celostátního, pořádaného v  Litvínově, kde 
získal vynikající bronzové pásmo. Za úspěšnou 
reprezentaci v  celostátním kole byl pak soubor 
24. listopadu 2014 na krajském úřadě slavnostně 
oceněn Karlovarským krajem. 

Mladé výtvarnice animovaly v Německu
Výtvarný obor ZUŠ Ostrov se zapojil v programu 
Cíl 3/Ziel 3 do projektu: Zintenzivňování 
přeshraniční turistické spolupráce mezi městem 
Ostrov a městem Kurort Oberwiesenthal.
Za finanční podpory města Ostrov v prostorách 
oberwiesenthalské radnice vytvořily žačky pod 
vedením Lukáše Lercha během pěti srpnových 
dnů animaci, která představuje výjimečná 

místa Ostrova a Oberwiesenthalu a v  novém 
významu je spojuje v jednu krajinu. Barbora 
Pauchová, Barbora Válková, Zuzana Tekely, Marta 
Šafářová, Kateřina Síbková a Kateřina Havlanová 
vytvořily příběh, v němž se divák seznamuje 
se  zajímavostmi obou měst, a jako průvodci 
mu slouží postavy a výňatky z díla rodáka  
z Oberwiesenthalu, německého výtvarníka  
a režiséra Williama Wauera.
 
Obrazy a sochy tohoto všestranného autora 
jsou k vidění v kulturním centru Wiesenthaler 
K3 Oberwiesenthal, přičemž některá vystavená 
díla ožívají ve filmu vytvořeném našimi žačkami. 
Slavnostní promítání animace proběhlo  
12. listopadu 2014 ve foyer Wiesenthaler K3.

 Ve spolupráci s pedagogy připravila 
Mgr. Hana Vaculíková, ZUŠ Ostrov
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KULTURNÍ AKCE

POD STROMEČKEM MEDVÍDEK

Medvídci a medvědi odnepaměti patří mezi 
oblíbené plyšové hračky, a to nejenom mezi 
dětmi. Ať už jsou určeni na hraní, jako milá 

COCA-COLA VÁNOČNÍ KAMION  
V OSTROVĚ

Letos už popatnácté vyrazí na své turné tradiční 
Coca-Cola Vánoční kamion. S oblíbenou písní 
„Vánoce jsou tady“ přiveze radost a sváteční 
pohodu celkem do 44 měst České republiky.
Posláním Coca-Cola Vánočního kamionu je kromě 
přinášení radosti a navozování sváteční atmosféry 
také podpora místních komunit a charitativních 
organizací. I letos se budou prodávat vybrané 
suvenýry a výtěžek bude věnován na podporu 
dobročinných aktivit v daném městě. Symbolický 
šek odevzdá po ukončení prodeje zástupci 
vybrané instituce moderátor akce. „Coca-
Cola Vánoční kamion se po patnácti letech 
stal již vítanou tradicí, lidé nás oslovují a přejí 
si, abychom zavítali právě do jejich města. 
Snažíme se tedy každoročně přivézt Vánoční 
kamion a jeho kouzelnou atmosféru do nových 
míst a společně se Santou zde rozdávat radost. 
Pokaždé nás velice potěší, když vidíme, s jakým 
zájmem nás obyvatelé měst vítají,“ uvedla Jana 
Nováková, manažerka projektu, a dodává: „I tento 
rok jsme ve spolupráci s městy pečlivě vybrali 
organizace, které v rámci této akce podpoříme.“ 
Součástí svátečně laděného programu je mimo 
jiné i speciální tanec pro děti doprovázející píseň 
„Vánoce jsou tady“. Ten ratolesti zabaví a zároveň 
zahřeje během odpoledne. Děti mají možnost 

naučit se choreografii od Santových pomocníků 
– vánočních skřítků.
Příběh Coca-Cola Vánoční tour je v každém městě 
stejný. Program začíná v 16.00, kdy moderátor učí 
děti speciální tanec, aby společně v 16.30 hod. 
uvítali Santa Clause a jeho Coca-Cola Vánoční 
kamion. Závěr celé akce je plánován na 18.00 
hod., kdy se návštěvníci se Santou rozloučí  
a vyprovodí ho na cestu do dalšího města, aby 
mohl rozdávat vánoční atmosféru a radost také 
ostatním.
Pro uchování krásných vánočních vzpomínek pak 
slouží webová stránka www.vanocnikamion.cz, 
kde může každý nalézt fotografie právě ze svého 
města. Aktuální informace o kamionu budou také 
zveřejňovány na Facebooku (Coca-Cola Vánoční 
kamion). Přijďte Santovi pošeptat svá vánoční 
přání i vy, již 6. prosince se na vás spolu se skřítky 
bude těšit  na Mírovém náměstí v Ostrově. 
 

Jana Nováková, manažerka projektu

SADENT
dentální centrum s.r.o.
MUDr. Petr Šantora oznamuje
ZMĚNU ADRESY PRAXE:

Klínovecká 1407
Ostrov – „Vejškovka“, 6. patro.

tel. 608 973 722, 353 821 414|e-mail: recepce@sadent.cz

Od 3. 11. 2014 budeme registrovat nové pacienty

pozornost ve formě dárku nebo možná zkrášlují 
interiér, vždy nás přimějí se usmát a vzpomenout 
si na svého oblíbeného medvídka z dětství. Pro 
mnohé se tyto hračky staly nejlepšími kamarády, 
kterým se svěřovala všechna dětská tajemství  
a někdo dokonce jejich kouzlu propadl natolik, že 
je začal sbírat. Stejně jako soukromá sběratelka, 
jejíchž několik desítek medvědů doslova obsadí 
klášterní kostel Zvěstování Panny Marie v Ostrově.

Na výstavách medvídků mnohá srdce malých  
i velkých návštěvníků poskočí radostí. Ukazuje 
se, že i v době počítačů děti milují panenky  
a medvídky. Ani sebedůmyslnější elektronické 
hračky dosud nedokázaly medvídky z dětských 
pokojíčků vytlačit. Proč? Inu, odhánějí samotu 
a jsou vždy po ruce jako věrní hebcí společníci. 
A často nejen dětem, ale i dospělým. Proto si 
medvídci drží své příznivce již sto dvanáct let. 
Sběratelů a sběratelek plyšových medvídků je  
v České republice celá řada. Výstavu v klášterním 
kostele ovšem nezkrášlí pouze medvědi ze 
sbírek, ale své vzácné kousky zapůjčí i řada rodin. 
To vše bude usazeno v kulisách již tradičních 
betlémů ostrovských sběratelů, jakými jsou 
například Zdenka Janischová nebo Vladimír 
Lasser. Vystaven bude i betlém ze sena a slámy  
v životní velikosti, který pro klášter v loňském 
roce vytvořila Jaroslava Beerová.
Zajímá vás, jaké okolnosti předcházely vzniku 
plyšového medvídka jako hračky? Zda byla první 
výroba medvídků zavedena v Evropě či Americe? 
Jakou historii mají medvídci v naší zemi? A na 
jakou částku se může vyšplhat dražba medvídka  
z roku 1920? V Klášteře jsme pro vás připravili 
nejen všechny tyto informace, ale jako nádavkem 
i náruč roztomilosti, neboť tam na vás bude čekat 
POD STROMEČKEM MEDVÍDEK. Výstava bude 
zahájena ve středu 3. prosince v 17.00 hod. Jako 
hudební doprovod vystoupí Májová Sluníčka pod 
vedením Mgr. Jany Svobodové. A nezapomeňte, 
že ve středu 17. prosince si v rámci výstavy 
můžete přijít vyrobit svého vlastního medvídka. 
Budeme se těšit na vaši návštěvu!
 

Eliška Failová, vedoucí Kláštera
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PĚVECKÝ SBOR  
V MARIÁNSKÉ KONČÍ

Pěvecký sbor Domova v Mariánské letošním 
vánočním koncertem definitivně končí svou 
činnost. Jeho členky se postupně stěhují  
z Mariánské a nadále budou využívat chráněné 
bydlení v Ostrově, Jáchymově, Karlových Varech  
a v Chodově.
 
Zpěvačky i sbormistr Jiří Navara děkují všem 
milým lidem, kteří sboru projevovali přízeň  
a pochopení, a upřímně je zvou na svoje poslední 
koncertní vystoupení.

Jan Navara

ÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST OSTROV 
UVÁDÍ  

TRADI NÍ  DOBRO INN  

KONCERT 
NA  ZÁV R 

VÁNO NÍ DOBY  

A NA ROZLOU ENOU 
S P VECK M  SBOREM 

DOMOVA  V  MARIÁNSKÉ 
Program: eské a moravské lidové koledy, 

váno ní duchovní písn   
Sbormistr, varhany: Ji í Navara 

 
FARNÍ KOSTEL  SV. MICHAELA 

sobota 10. ledna 2015 v 15:00 hodin 
VSTUPNÉ: dobrovolné, celá vybraná ástka bude p evedena na 

T ÍKRÁLOVOU  SBÍRKU  
 OBLASTNÍ CHARITY

2. ADVENTNÍ KONCERT  
V SILNÉ SESTAVĚ

Prosincová nadílka koncertů bude v klášterním 
areálu v Ostrově bezpochyby velice štědrá. 
A jeden z výjimečných projektů jsme pro vás 
připravili hned na druhou adventní neděli. 
Písničky z repertoáru Roháčů se v předvánočním 
čase rozléhají po celé České republice  
i v zahraničí. Roháči vydali doposud osm alb,  
a to letošní  „Pojďte jen dál“ pokřtili letos v červnu  
v karlovarské Husovce. Jeho kmotrem a zároveň 
spoluúčinkujícím na scéně byl Velmi malý 
komorní orchestr Varvary Divišové a o vokální 
podporu se postaral DaD Kvintet. Tito hudebníci 
mají v regionu své stálé publikum, které nezřídka 
dělí svoji přízeň mezi tyto soubory. Vedoucí Dad 
kvintetu Pavel Žemlička proto přišel s ideou 
realizovat společný Vánoční koncert. Tento nápad 
padl na živnou půdu a letos se díky tomu odehrají 
tři výjimečné koncerty. Na Andělské Hoře  
v kostele, v Ostrově v klášteře a v Chebu. Zveme 
vás druhou adventní neděli 7. prosince od 18.00 
hod. na zcela ojedinělý koncert, který jistě zaujme 
svou pestrostí a barevností. Ve vánočních kulisách 
klášterního kostela Zvěstování Panny Marie zazní 
známé i méně známé koledy a vánoční zpěvy. 
A ochuzeni nebudete ani o ukázky z běžného 
repertoáru Roháčů i Dad kvintetu.
 

Eliška Failová, vedoucí kláštera

LOYD REALITY VÁŠ OSTROV V MOŘI NEMOVITOSTÍ

RÁDI PRODÁME I VAŠI NEMOVITOST!
Přízemní chata, cca 100 m od vody. El. bojler 
+ průtokový ohřívač, studna s užitkovou vodou 
na pozemku (čerpadlo), žumpa, elektřina 220 V. 
Krbová kachlová kamna. Koupelna (sprcha) 
a WC.  Pozemek je rovinatý, se vzrostlými stromy 
a keři - 372 m², zastavěná plocha  42 m².

zakázka č. 2014044

Velký Rybník

Změňte svůj život! Nabízíme RD 5+1 s rozlehlým 
pozemkem a hospodářskými stavbami. Klidné 
místo na okraji obce. V místě obchod, pošta, 
autobus. Dům je z větší části zrekonstruován. 
Pozemky jsou dle ÚP zastavitelné. UP 190 m², 
VELKÝ POZEMEK 4.246 m².

zakázka č. 2014098

Lesov

RD se stavebními pozemky
cena: 3.800.000,-Kč

www.loyd.cz
+420 602 145 144
reality@loyd.cz

Rekreační objekt
 cena: 629.000,-Kč včetně vybavení
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 KŘÍŽOVKA

TAJENKA KŘÍŽOVKY

Vážení luštitelé, správné znění tajenky z minulého čísla zní: „DEN PRVNÍHO ADVENTU V OSTROVĚ SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO STROMU“. Výherci vstupenek se stávají pan Libor Šmejkal z Ostrova a paní Vendulka Divišová z Karlových Varů. 
Gratulujeme! Správné odpovědi odesílejte na emailové adresy sefredaktor@dk-ostrov.cz či sefredaktor.om@gmail.com nebo 
zanechte u pracovnic Infocentra Domu kultury Ostrov na Mírovém náměstí a to do data redakční uzávěrky. Ze správných odpovědí 
vylosujeme výherce vstupenek na kulturní akce DK Ostrov (tvorbu křížovky zajišťuje grafická společnost Alfasoft s. r. o.).  
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PROHLÁŠENÍ K JEDNÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA

OBČANE, NEDEJ SE!

REAKCE NA ČLÁNKY  „PŘÍPAD SOUKUP“ 
A „BUĎME HRDÝMI OSTROVANY“

CO JSTE TÍM CHTĚLI ŘÍCI?

ČTENÁŘSKÉ PŘÍSPĚVKY

V pondělí 10. listopadu 2014 se uskutečnilo 
ustavující zasedání zastupitelstva města Ostrova. 
Díky veřejným vyjádření ČSSD jako vítěze voleb 
a průběhu povolebního vyjednávání jsme nabyli 
přesvědčení, že faktická koalice vznikla hned 
po volbách a to ve složení ČSSD, KSČM a TOP 
09. Naše účast v případné koalici s ČSSD by tak 
byla pouze formální. Protože jsme se nechtěli 
ani nepřímo podílet na ustanovení vedení 
města opřeného o hlasy KSČM, rozhodli jsme se 
nezúčastnit práce v návrhové ani volební komisi  
a před zahájením tajné volby jsme opustili jednání 
zastupitelstva. Tímto postupem jsme prezentovali 
náš principiální nesouhlas se zapojením KSČM 
do přímého vedení města Ostrova. Tento postoj 
nic nemění na tom, že v následujících jednání 
se aktivně zapojíme do jednání zastupitelstva  
a budeme prosazovat naše programové priority  
a podpoříme vše, co shledáme jako prospěšné 
pro obyvatele našeho města.

Ostrováci.cz, ODS, Svobodní a STAN
Před čtvrtstoletím končil u nás totalitní režim. 
Před jeho zhroucením došlo k částečnému 
uvolnění, přesto stále netoleroval jakoukoliv 
existenci opozice a nezávislých sdělovacích 
prostředků a občanské aktivity tvrdě potíral.

Po změnách, které nastaly po masakru studentů 
na Národní třídě v Praze dne 17. listopadu 1989 
začali politici vést dialog s občany a začali se 
vážně zabývat jejich podněty. Lidé tehdy v sobě 
objevili něco dobrého, byli ohleduplní, tolerantní 
a plni očekávání.

Demokracie je diskuze mezi občany, politiky, 
odborníky a úředníky, která pokud je vedena 
veřejně a slušně, vede k nejlepším možným 
výsledkům. Politika je služba občanům a je 
povinností opozice a právo občanů, aby politiky, 
kteří jsou u moci kontrolovali. Jedině tak  
a s pomocí nezávislých sdělovacích prostředků je 
možné zajistit, aby politici, kteří jsou právě u moci 
nedělali rozhodnutí, která budou občanům, kteří 
je zvolili, škodit.

Angažovanost občanů ve veřejném životě 
má smysl, protože někteří politici po volbách 
rychle a rádi zapomenou, proč je voliči zvolili. 
V Ostrově občané mimo jiné pomohli zabránit 
realizaci projektu průtahu silnice I/13 městem, 
navrhli záchranu a využití unikátního areálu 
bývalého kláštera, pomohli zastavit podvodnou 
privatizaci 232 státních bytů a prosadili jejich 
prodání nájemníkům za rozumnou cenu, 
zabránili zprivatizování stravování v mateřských 
školách, pomohli zastavit pokračování projektu 
Ostrov východ a pokusu o privatizaci Ostrovské 
teplárenské a.s.

Většinu námětů k podnětům, které předávám 
zastupitelům a vedení města, dostávám 
od známých, kteří chtějí tak jako já pomoci 

V poslední době musí mít čtenář Ostrovského 
měsíčníku dojem, že do něj přispívají stále 
stejní čtenáři. Mezi ty nejpilnější patří zcela jistě 
„Květinkový Ostrovan“ Miloslav Liška. Při čtení 
jeho příspěvků sice záhy ztratíte niť, nikoli však 
dobrou náladu. Přes pozitivní ladění svých článků 
však dokáže být i velmi kritický. V listopadovém 
čísle se tak opřel do hnutí Ostrováci.cz. Odsoudil je 
za „pochmurný“ pohled na naše město a dokonce 
za černobílé fotografie. Ano, musím se občanům 
Ostrova konstruktivně a sebekriticky omluvit 
(jsem totiž autorem oněch šedivých fotografií) 
za narušení rozjásané předvolební atmosféry, 
která vznikla zkrášlením města nádhernými 
barevnými fotografiemi kandidátů z jiných stran 
a hnutí. Ten oranžovo-modrý podzim nelze 
zapomenout. Také jsem si slušně a poctivě zapsal 
několik nepodbízivých hesel našich tradičních 
stran, jejichž úspěch si pan Liška pochvaluje. Již 
začínáme vážně přemýšlet o tom, že příští volební 
kampaň pojmeme barevně ve stylu hippies a 
hnutí přejmenujeme na „Ostrovanésúsměvem.
cz“. Je dokonce možné, že dojdou-li naplnění 
vize pana Lišky o požehnaném vládnutí našich 
velkých stran, nebudeme kandidovat vůbec. Vše 
bude dokonalé a opozice tudíž zbytečná.
 
Zcela jinou kapitolu tvoří některé články 
Ladislava Svitáčka. Poté co jeho „nepravdy“  
o Karlu Schwarzenbergovi vyvrátil pan Alexander 
Holý (očekával bych také reakci zdejší buňky 
TOP 09) se v říjnu objevil v měsíčníku článek 
„Případ Soukup“. V něm pan Svitáček popisuje 
jistě smutný případ zastřeleného pohraničníka  
a v závěru přirovnává zákaz vstupu do hraničního 
pásma v totalitní době se zákazem vstupu do 
zakázaného vstupu vojenské základny USA. Já 
bych si dovolil toto přirovnání poněkud opravit. 
Situace na našich hranicích se svobodnými 
státy připomínala nikoli vojenskou základnu, ale 
přísně střežené vězení v USA nebo kdekoli jinde 
ve světě. Do tohoto vězení zavřel komunistický 
režim miliony českých a slovenských občanů. 
Ale podle některých našich spoluobčanů to bylo 
podle zákona. Co na tom, že zákona zrůdného! 
Kdo tedy byl skutečným viníkem smrti nejen 
tohoto nebohého pohraničníka, ale také mnoha 
lidí toužících po svobodě? Odpověď nechám na 
čtenáři, kterého pouze žádám o použití jedné 
lidské vlastnosti, která někdy bolí. Tou vlastností 
je paměť!
 

Vladimír Toman

Rád bych se vám, věrní čtenáři, nejprve omluvil 
za nepřesnost v minulém článku o Ostrovanech. 
Česko jako spálenou zemi nepopisoval pan 
Paroubek ale pan Zeman.
 
Víte o tom, že zhruba 65 % procent obyvatel 
našeho města nemá v zastupitelstvu svého 
zastupitele, který by hájil jejich zájmy? 35% 
obyvatel vybralo zastupitele podle svých potřeb 
a představ, jak by se mělo město rozvíjet, ale ti 
ostatní ne. Nevěřím, že Ostrovští NEVOLIČI jsou 
hloupí. Určitě tím chtěli něco říci. Měli na výběr 
z dvou set kandidátů a přesto si nevybrali. Bylo 
jich mnoho? Málo se odlišovali? Nevěří jejich 
schopnostem? 65% lidí si svým způsobem 
dobrovolně zvolilo život v šedivé diktatuře bez 
toho, aby si zvolili tu svojí barvu, nebo jejich 
kombinaci. Dopustili, aby městu ve kterém žijí, 
vládli lidé, které vybrala výrazně menší skupina 

Zdroj: Miloslav Liška.

obyvatel. Zastupitelé jsou vládci města, ať si říká, 
kdo chce, co chce. Na práci pro město máme 
úředníky. Volby i výsledek dopadly dle zákona  
v pořádku, ale v duchu demokracie, kdy vláda 
má vzniknout z rozhodnutí většiny, to už asi moc 
není. Jsem občanský demokrat a výše uvedené 
mi nemůže být lhostejné. Dostal jsem dost 
preferenčních hlasů a jsem tedy s mým osobním 
výsledkem spokojen. Přesto a nebo možná právě 
proto se ptám Ostrovských NEVOLIČŮ: “Proč jste 
nevyužili možnost svobodně si vybrat, kdo bude 
vládnout tomuto městu a do jisté míry tedy i vám?“ 
Mám tušení, ale jak jsme viděli, mohu se mýlit. 
Kontakt již znáte: info@rovnovahasusmevem.cz, 
sms: 777 379 898.
 
Pokojné prožití svátků vánočních v kruhu vám 
nejbližších přeje všem
 

Miloslav Liška

zastupitelům v jejich práci pro občany. Každý 
občan má právo přispět ke zlepšení života ve 
městě. Ti kdo nemohou, nebo nechtějí sdělit svoje 
nápady přímo zastupitelům, je mohou zaslat 
na opoza.ostrov@seznam.cz. (zkratka OPOZA 
znamená Občanská pomoc zastupitelům).

Alexander Holý
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SEZÓNA DAVIDA ZADÁKA

ZÁPISKY Z XTERRA TRIATLONU 
NA HAVAJI

V OSTROVĚ SE ZÁVODILO  
O MISTROVSKÉ TITULY

O cyklistovi Davidovi Zadákovi, studentu 
ostrovského gymnázia, který je členem 
Cykloteamu Ostrov a SCM Plzeň píšeme už 
zhruba pět let. V letošním roce dovršil 15 let věku 
a postoupil tudíž prvním rokem do kategorie 
kadetů ( 15 − 16 let). V této kategorii již začíná 
být cyklistika velmi náročná jak na čas tak na 
finance. Jezdí se hlavně závody Českého poháru 
a tak vzdálenosti neumožňují absolvovat závod 
jako jednodenní. Musí se jet již v pátek (trénink na 
místě a ubytování) a v sobotu závod.
 
David zůstal stále všestranným cyklistou a tak 
absolvuje jak závody silniční, tak na horských 
kolech a v cyklokrosu. Každé toto speciální 
závodní kolo stojí cca 100 tis. Kč a to je takový 
lepší střed. V letošním roce absolvuje David 
zhruba 25 – 30 republikových závodů. V kategorii 
kadetů je nutné již od jara najezdit v tréninku asi 
5 tis. km. Začíná se již v březnu soustředěním na 
Mallorce, kde najezdí 1200 km za deset dní. Pak 
již David plní týdenní tréninkové plány stanovené 
trenérem panem Petrem Fialou z Chebu. Tato 
příprava je individuální a liší se podle druhu a 
četnosti závodů. Je velmi náročné spojit sport na 
takovéto úrovni se studiem.
 
I přesto se David jako prvoročák-kadet v ČR 
skutečně neztratil. V kraji Karlovarském vyhrál, 
co se dalo. Je přeborníkem kraje v horských 
kolech, na silnici v časovce jednotlivců a vyhrál 
i silniční závod s hromadným startem. V těchto 
závodech šlape na paty i juniorům a dospělým. 
V seriálu Českého poháru horských kol objel 
všech šest závodů v obou typech závodů a to jak 
ty s hromadným startem, tak závody Eliminátor 
(sprinty v terénu). V obou disciplínách byl David 
nejlepším prvoročákem v ČR! V Eliminátoru 
skončil dokonce celkově na 3. místě a v závodech 
s hromadným startem celkově pátý. Tyto výsledky 
ho předurčují (pokud mu vydrží stejná tréninková 
píle) v příštím roce k medailím na mistrovství ČR.
 
Kromě závodů horských kol absolvoval David 

SPORT

Na časovce v Račicích (zdroj: Josef Krs).

Konečně jsem se dostal k tomu sepsat report 
z MS v Xterra triatlonu na Havaji. Po dlouhé 
cestě, která činila osmnáct hodin v letadle, a po 
problémech s ubytováním jsem dospal časový 
posun a začal s konečnou přípravou na závod. 
Na tuto část jsem měl čtrnáct dní a využil jsem 
každého dne k přípravě na plaveckou část v 
kombinaci s kolem či během, na něž tu nejsou 
zrovna ideální podmínky. Jediná možnost je 
trénovat na asfaltových silnicích a samozřejmě 
pro nás ve vysokých teplotách, na slunci klidně 
47°C. I tak jsem nechtěl nic podcenit. Trénoval 
jsem například starty do velkých vln a plavání v 
nich. Na závěr přípravy jsem se dostal k projetí 
cyklistické části. Kdo si myslí, že na Havaji nemůže 
být bahno, je na omylu. Trať byla v důsledku 
dešťů, které donesl hurikán Ana, podmáčena. Na 
závod pak naštěstí všechno proschlo a trať byla 
všude sjízdná.
Teď už k samotnému závodu. Pro mě začínal již v 
pět hodin ráno, kdy jsem vstával a vyrážel směr 
Kapuala do místa startu. Zde už jen kontrola věcí, 
příprava do depa, protažení se, navléci se do 
dresu a plavecké kombinézy a šlo se na start.
Na startu pak už nikomu nebylo do řeči ani do 
smíchu, protože oceán ukázal svou sílu a posílal 
nám na pobřeží vlny, které se lámaly ve výšce 
kolem dvou metrů. Samotný start byl rozdělen 
do tří vln s odstupem dvou minut. Já startoval 
v druhé vlně a hned po startu jsem se dostal 
dopředu a proskočil první vlny, které prosely 
startovní pole natolik, že nás zůstalo v oceánu 
na první pokus jen asi patnáct. Plaval jsem na 
přední ch pozicí a nakonec jsem vylézal z vody v 
porovnání pouze minutu za Honzou Kubíčkem, 
který je náš elitní jezdec.
Následoval přeběh do depa, co nejrychleji na MTB 
část. Celé kolo jsem se snažil dostat se co nejvíce 
dopředu, což se mi nakonec moc nepovedlo. 
Místní trať je totiž velice úzká a je zde minimum 
možností na předjíždění. Posledních  sedm 
kilometrů už nebylo možné předjíždět vůbec. 
V druhém depu jsem zažil nečekané zdržení, 

Letošního 36. ročníku Běhu 17. listopadu se 
zúčastnilo dohromady 260 běžců napříč všemi 
kategoriemi a jak je vidět z přihlášek, je populární 
i za hranicemi kraje – mezi přihlášenými oddíly 
byly např. i AK Most, ASK Lovosice nebo Dukla 
Praha. Od mladšího žactva výš byl navíc závod i 
Mistrovstvím Karlovarského kraje v přespolním 
běhu pro rok 2014.

Nejmladším bodujícím atletem z Ostrova byla 
Lenka Burešová, která v kategorii Nejmladších 
žákyň I. doběhla na druhém místě, podobně jako 
mladší žák Ondřej Brichcín v rámci krajského 
mistrovství. Mezi mladšími žákyněmi brala 
ostrovská atletika první dvě medaile – zlato 
získala Kristýna Sedlecká, na stříbrné příčce se 
umístila Veronika Burešová a mezi dorostenci se 
krajským šampionem stal Honza Karchňák.

Skvělé výkony padaly také v hlavním mužském 
závodě na 8 700 metrů, kde nakonec zvítězil 
sokolovský Peter Maurer časem 31:33, o 7 vteřin za 
ním doběhl jeho oddílový kolega Pavel Procházka 
a na třetí příčce se umístil Jiří Gregor z AK Škoda 
Plzeň. Závod veteránů již tradičně ovládl Milan 
Kožák z karlovarského SC Startu.

Za organizaci závodu děkujeme atletickému 
oddílu a pracovníkům MDDM Ostrov. Zároveň 
zveme sportovce všech věkových kategorií na 
již čtvrtý ročník Silvestrovského běhu, který se 
uskuteční 31. prosince od 11.00 hod.

Eva Pavelková

neboť jsem nemohl najít své běžecké boty. Mohl 
za to závodník, který měl věci vedle mých. Když 
se převlékal, odhodil své oblečení přes mé věci. 
Nakonec jsem však vše našel a vyrazil na poslední 
část běhu.
První polovina běhu byla vedena především do 
kopců. Neúprosné horko mě zde doslova srazilo 
na kolena. I tak jsem se snažil běžet co nejrychleji. 
Po poslední části běhu, která vedla cca osm set 
metrů po pláži, jsem konečně spatřil cíl, kde jsem 
dostal věnec z orchidejí a měl jsem za sebou svoji 
premiéru na Mistrovství světa v Xterra. Závod 
jsem dokončil na 16. místě z třiceti čtyř účastníků 
v kategorii 20 − 24 let, kteří se sem sjeli z celého 
světa.  
Závěrem bych velice rád poděkoval všem, 
kteří mi pomohli moji cestu realizovat. 
Jmenovitě Karlovarskému kraji, městu Ostrov, 
Ostrovské teplárenské a nadaci pana hejtmana 
Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného. 
Za materiální podporu pak firmě Scott sport 
Praha a organizaci VO2Max za kolo Scott Scale 
930. Na závěr mé velké poděkování patří také 
cestovní kanceláři Větrný vrch za realizaci letenek, 
ubytování, pojištění atd.

Petr Šulc (red. kráceno a upraveno)

několik závodů Českého poháru na silnici. Na 
Mistrovství ČR v časovce jednotlivců na 20 
km vybojoval na vypůjčeném kole (speciální 
časovkářské kolo nemá) bronzovou medaili a 
v časovce družstev skončili o 0,1 sec. čtvrtí. V 
současné době je za svojí polovinou cyklokrosový 
seriál závodů tzv. TOI TOI CUP. Ten se skládá z 
dvanácti závodů po celé ČR. Pro těžký pád v 
tréninku musel David první dva závody vynechat 
a tak nyní dohání body, protože podle nich se řadí 
na start. Jen pro představu, závod kadetů trvá v 
náročném terénu s výběhy, bahnem a překážkami 
30 − 35 min a závodníci jedou průměrnou 
rychlostí okolo 25 km/hod.
 
Přejeme Davidovi pevné zdraví a další úspěchy.
 

Josef Krs (red. kráceno)
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