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INFORMACE O VYDÁNÍ

Ostrovský měsíčník vydává Dům kultury 
Ostrov v nákladu 8000 kusů měsíčně.

Distribuce je zajišťována zdarma do každé 
ostrovské domácnosti.

Redakční uzávěrka všech příspěvků  
do lednového čísla (včetně inzerce)  
je 8. prosince do 18.00 hodin.  
Příspěvky došlé po tomto datu  
už nemusí být otištěny.

Grafická úprava, zlom, tisk: Samab Press 
Group a. s., Cyrilská 14, Brno 614 00

Grafická úprava programových stránek 
Domu kultury: Martina Pavlasová

Distribuce: Česká pošta s. p., Hlavní 800, 
Ostrov 363 01

Šéfredaktorka, editorka: Irena Janečková 
Korektury: Irena Janečková 
(Korektury se netýkají inzerce ani graficky 
zpracovaných textů od přispěvatelů.)

Redakční rada (a − z): Bc. Pavel Čekan,  
Ing. Jan Filip, MSc., MBA, Pavlína Lišková

Názory přispěvatelů se nemusí shodovat  
se stanoviskem redakční rady.

Příspěvky zasílejte na:  irejan@seznam.cz 
(nebo sefredaktor@dk-ostrov.cz), případně 
doručte do Infocentra DK Ostrov,  
tel. 353 800 526, 353 800 542.

Upozornění: Pod příspěvek se vždy 
podepište celým jménem. Redakce si 
vyhrazuje právo krátit či upravovat příspěvky.

Inzerce: posílejte na: irejan@seznam.cz nebo 
na: sefredaktor@dk-ostrov.cz nebo se obraťte 
na Infocentrum DK Ostrov, tel. 353 800 526,  
353 800 542

Registrační značka: MK ČR E 16035

Webové stránky měsíčníku:  
www.ostrovskymesicnik.cz - zde najdete 
všechny příspěvky, které z praktických 
důvodů nebylo možné otisknout v měsíčníku.

Titulní fotografie: Borecké rybníky v zimě, 
Foto: Jiří Ciprian (čtěte na str. 12)

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ 
CYKLOSTEZKY

SYMPOSION  
LUDVÍKA SALVÁTORA

POZOR NA PYROTECHNIKU

Představitelé ostrovské radnice, zástupci Úřadu 
regionální rady regionu soudržnosti Severozá-
pad, zástupci zhotovitele aj. si v pondělí 19. říj-
na nenechali ujít slavnostní přestřižení pásky na 
dílčím úseku kombinované trasy podél komuni-
kace I/25 z Horního Žďáru u Ostrova směrem do 
Jáchymova. Tato komunikace pro cyklisty, in-line 
bruslaře i pěší propojuje stávající městské cyklo-
trasy s cyklostezkou „Ostrov – Jáchymov“. Nová  
1 km dlouhá kombinovaná trasa vznikla odděle-
ním od silnice I. třídy, čímž došlo k zúžení komu-
nikace v Horním Žďáru na šířku 7 m. Bylo vybu-
dováno i nové veřejné osvětlení, obnoven povrch 
celé komunikace I/25 a snížena nejvyšší povolená 
rychlost na 50 km/hod. Projektantem stavebního 
díla byl Martin Kohout, technický dozor prováděl 
Roman Havlan a zhotovitelem byla stavební firma 
Strabag, a. s. Celkové náklady činily cca 11,5 mili-
onů Kč, přičemž dotace činila 85 % způsobilých 
výdajů (cca 7,7 mil. Kč). Dotace byla poukázána  
z Regionálního operačního programu regionu 
soudržnosti Severozápad v rámci projektu Nauč-
né stezky Po starých cestách okolo Ostrova (reg.  
č. Z.1.09/4.1.00/83.01248).
 

Mgr. Lucie Mildorfová

Symposion Ludvíka Salvátora se konalo v Brandý-
se n. Labem za podpory města Brandýs n. Labem-
-Stará Boleslav, Spol. Ludvíka Salvátora, Národ-
ního archivu, Modlitební ligy císaře Karla za mír 
mezi národy a České křesťanské akademie, u pří-
ležitosti 100. výročí úmrtí arcivévody rakouského, 
prince toskánského, vědce a cestovatele. Zahájil 
je arcivévoda Radbot Habsbursko-Lotrinský ze 
Salcburku. Poté promluvili Helga Schwendinger, 
Eva Gregorovičová, Irmgard Pangerl a Wolfgang 
Löhnert, vše uzavřel Michal Musílek, proděkan 
Univerzity v Hradci Králové. Večer se konal Kon-
cert pro Ludvíka Salvátora a v neděli Mše svatá  
v kostele Obrácení sv. Pavla. Historik Milan Novák 
účastníky provedl brandýským zámkem a výsta-
vou Národního archivu, jejíž část bude k vidění  
i v Ostrově. Za Ostrov zde byli místostarosta Josef 
Železný, Miluše Kobesová (kurátorka připravova-
né výstavy „Toskánští Habsburkové a ostrovské 
panství 1808-1918“) a Zuzana Železná. Místosta-
rosta předal arcivévodovi Radbotovi Habsbursko-
-Lotrinskému nové knihy o ostrovském zámku  
a expozici Ostrovsko a hornictví. Arcivévoda byl 
příjemně překvapen výslednou podobou zámku. 
Zajímal se i o jeho současné využití a historii měs-

DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu 
města na podporu sportu, kultury a zájmo-
vých aktivit:
Zastupitelstvo města přijalo 11. listopadu usnese-
ním č. 224/15 upravená Pravidla pro poskytování 
dotací z rozpočtu města na podporu sportu, kul-
tury a zájmových aktivit. Změna byla provedena 
v čl. VI, odst. 1, kdy byla zrušena věta o nároku na 
provedení kontroly po dobu tří let od předložení 
řádného vyúčtování dotace. Dále byl přidán od-
stavec 6 ve stejném článku v tomto znění:
Žadatel je povinen v souladu s ustanovením § 22 
odst. 13 zákona č. 250/2000, o rozpočtových pra-
vidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů uchovávat originály účetních dokladů 
po dobu 10 let, počínaje rokem následujícím po 
roce čerpání dotace.
V souladu s těmito změnami byl upraven i vzor 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, kte-
rý je přílohou těchto Pravidel. Veškeré informace 
naleznete na:
http://www.ostrov.cz/pravidla-pro-poskyto-
vani-programovych-dotaci-z-rozpoctu-mesta- 
ostrov-na-podporu-sportu-kultury-a-zajmovych-
-aktivit/d-6087/p1=4109, případně kontaktujte 
Odbor kancelář starosty Městského úřadu Ostrov,  
tel. 354 224 845.
 

Jana Škutová, OKS

S adventním časem je již mnoho let spojeno i ob-
dobí, kdy se v ulicích ozývají nepříjemné světel-
né a zvukové efekty doprovázející „pyrotechniky 
amatéry“. Proto bychom vás rádi alespoň okra-
jově seznámili s problematikou, která je řešena 
zákonem č. 206/2015 Sb. o pyrotechnických vý-
robcích a zacházení s nimi a o změně některých 
zákonů (zákon o pyrotechnice).
 
Základní členění pyrotechnických výrobků:
a)  zábavní pyrotechnika do kategorie F1, F2, F3 

nebo F4,
b) divadelní pyrotechnika do kategorie T1 nebo T2,
c)  ostatní pyrotechnické výrobky do kategorie P1 

nebo P2.
 
Věková hranice a další omezení:
1.  Hospodářský subjekt nebo osoba s odbornou 

způsobilostí zpřístupní pyrotechnický výrobek 
pouze osobě, která dosáhla věku:

a) 15 let u pyrotechnických výrobků kategorie F1,
b) 18 let u pyrotechnických výrobků kategorie F2, 
T1 nebo P1,
c) 21 let u pyrotechnických výrobků kategorie F3 
anebo získala osvědčení o odborné způsobilosti 
dle § 37.
2.  Pyrotechnické výrobky kategorie F1, F2, T1, P1 

nebo F3 může hospodářský subjekt nebo oso-
ba s odbornou způsobilostí zpřístupnit právnic-
ké osobě nebo podnikající fyzické osobě pouze 
prostřednictvím osoby, která splňuje podmínky 
podle odstavce 1.

Ze slavnostního otevření nové trasy cyklostezky
Foto: Walburga Mikešová

ta Ostrova, které by měl v rámci zmíněné výstavy 
(2016) navštívit.
 

Zuzana Železná, OKS (kráceno)
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OSTROV NA VELETRHU

Křižíkovy pavilony holešovického výstaviště  
v Praze se ve dnech 22. a 23. října staly dějištěm 
veletrhu Památky 2015. Základními tématy byla 
rekonstrukce památkových souborů a objektů, 
jejich financování a současné využití i podpora 
řemesel. Letošní motto: „Dejme minulosti bu-
doucnost!“ Téměř současně se v areálu výstavi-
ště (21. až 27. října) uskutečnil již 17. ročník nej-
významnější středoevropské přehlídky designu  
a užitého umění Designblok 2015. Mezioborový 
veletrh umožnil prezentaci záchrany historického 
dědictví, projektování, stavitelství a problemati-
ky oblasti památkové péče. Představilo se např.  
i restaurátorství a umělecké řemeslo, ochrana  
a zabezpečení staveb, materiály, technologie  
a řemeslné postupy pro rekonstrukci památko-
vých objektů, rozsáhlá problematika současného 
využití památek včetně cestovního ruchu a další. 
Mediálním partnerem veletrhu byl Český rozhlas; 
záštitu poskytlo Ministerstvo kultury ČR, Minis-
terstvo pro místní rozvoj ČR, Národní památko-
vý ústav, Hlavní město Praha, kardinál Dominik 
Duka, Český národní komitét ICOMOS, Fakulta 
architektury ČVUT, Sdružení historických sídel 
Čech, Moravy a Slezska, Česká komora autorizo-
vaných inženýrů a techniků činných ve výslužbě 
(ČKAIT), Asociace krajů ČR, Národní technické 
muzeum, Asociace majitelů hradů a zámků a Fe-
derace židovských obcí.
Město Ostrov se prezentovalo na stánku Sdružení 
historických sídel Čech, Moravy a Slezska spolu  
s dalšími členskými městy, např. Kadaní, Jihla-
vou a Tachovem. Prostřednictvím propagačních 
materiálů a informací byl Ostrov představen jako 
významný turistický cíl, který má návštěvníkům 
co nabídnout. Velký zájem byl o zrekonstruovaný  
ostrovský zámek, kde je umístěna expozice 
„Ostrovsko a hornictví“ (součástí je národní kul-
turní památka šlikovská stříbrná kazeta) a také  
o Klášterní areál s Einsiedelnskou kaplí. Veletrhu 
se zúčastnil místostarosta města Ing. Josef Želez-
ný, zastupitel a předseda Komise pro propagaci  
a historickou paměť města dr. František Wohlmuth  
a referentka OKS Zuzana Železná.
 

Zuzana Železná

MĚSTO DĚKUJE DÁRCŮM KRVE

Letos bylo 15 občanů Ostrova vyznamenáno me-
dailí prof. MUDr. Jana Janského. Ocenění pravidel-
ně předává Český červený kříž mnohonásobným 
bezpříspěvkovým dárcům krve.
„Vážím si lidí, kteří darují kousek svého živo-
ta pro záchranu života druhých,“ řekl starosta 
města Pavel Čekan a dodal: „Všichni slýcháváme 
opakované naléhavé výzvy transfúzních stanic  
k dárcovství krve, jen někdo se ale odhodlá k činu. 
Zaslouží si naše poděkování a úctu.“
Zlatou Janského medaili za 40 odběrů získali 
např. Miloš Červenka, Pavel Franka, Petr Mahr, 
Vlasta Michalcová, Václav Petrák, Karel Stach,  
Pavel Vařečka.
Stříbrnou Janského medaili za 20 odběrů získa-
li např. Monika Krausová, Andrea Wenclowská,  
Karel Žlutický.
Poděkování za významné přispění k záchraně  
života druhých patří i všem těm občanům, kteří  
v souvislosti s dárcovstvím odmítli zveřejnění své-
ho jména.
 

Jitka Matyášová, Odbor KS

RES VITAE UPOZORŇUJE

Oznamujeme veřejnosti, že od 1. října byla rozší-
řena doba poskytování pečovatelské služby pro 
občany města Ostrov takto:
pondělí až pátek: 7.00-18.00 hod.
sobota, neděle, svátky: 7.00-18-00 hod.
s tím, že ve všední dny od 7.00 do 15.30 platí stan-
dardní pečovatelská služba a doba od 15.30 do 
18.00 hod. je určena pro klienty, se kterými jsou 
po předchozí dohodě nasmlouvány tyto úkony 
pečovatelské služby: osobní hygiena, sebeobslu-
ha, pomoc a podpora při podání jídla a pití. V so-
botu, neděli a státní svátky platí poskytování peč. 
služby v době od 7.00 do 18.00 hod. rovněž po 
předchozí dohodě s klientem.

Kromě péče o klienta v domácnosti rovněž zajiš-
ťujeme i doprovodnou službu dospělým a v pří-
padě potřeby i dohled nad dospělým.
 

Marie Marcinková, soc. pracovnice

VÝMĚNA PRŮKAZEK

Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Ostrov, upo-
zorňuje v návaznosti na tiskovou zprávu vydanou 
dne 1. 10. 2015 (viz http://portal.mpsv.cz/upcr/
media/tz/2015/10), že držitelé dočasných průka-
zů osoby se zdravotním postižením (OZP) a prů-
kazů mimořádných výhod si musí zajistit výměnu 
těchto průkazů nejpozději do 31. prosince 2015!  
V případě, že tak neučiní, nebudou moci po 1. led-
nu 2016 využívat žádné benefity a nároky, které 
jim z vlastnictví průkazu vyplývají, držitelé průka-
zu s označením ZTP a ZTP/P pak zejména nárok 
na dávku – příspěvek na mobilitu.
 

Bc. Daniela Tothová, ved. Odd. NSDK

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI 
KRUŠNÝCH HOR

Vernisáž výstavy ve Dvoraně zámku Ostrov „Vý-
znamné osobnosti Krušných hor“ se uskuteční  
1. prosince. Jste srdečně zváni do Dvorany zámku 
Ostrov, kde se uskuteční 9. přeshraniční sympózi-
um a otevření výstavy k 340. výročí narození ost-
rovské princezny Franzisky Sibylly Augusty Sasko-
-lauenburské, markraběnky bádenské. 
Vernisáž bude obohacena vystoupením Pouliční-
ho divadla Viktora Braunreitera s premiérou před-
stavení „Na ostrovském zámku“ a karlovarským 
komorním souborem Duo Dolce, patřící v sou-
časné době k hudební špičce. Repertoár souboru 
je založen na základech barokních sonát, jejichž 
vrchol uslyšíte v dílech J. S. Bacha. Výstava potrvá 
do 15. ledna 2016. Vstup volný! 

Akce je pokračováním úspěšného projektu “Zin-
tenzivnění přeshraniční turistické spolupráce 
mezi městem Ostrov a městem Kurort Oberwie-
senthal“, realizovaného v rámci Programu Cíl 3 / 
Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-
2013 mezi ČR a Svobodným státem Sasko, který 
je spolufinancován Evropským fondem pro regi-
onální rozvoj.                                                                                          
 

Bc. Petra Žídková, projektový manažer DK

VÁŽENÍ OBČANÉ, PEJSKAŘI!

Zbystřete vy, kteří navštěvujete městský hřbi-
tov v Ostrově. Jistě jste si všimli Řádu veřejného 
pohřebiště města Ostrov, který je tam umístěn  
u hlavního vchodu. Pokud si ho přečtete, zjistíte, 
že na městský hřbitov je vstup pejskům ZAKÁZÁN!  
I těm malým! Tento zákaz má své opodstatnění.
Hřbitov je pietní místo, kde odpočívají nejen vaši 
příbuzní a přátelé. Respektujte tuto skutečnost  
a nevstupujte se psy na městský hřbitov. A když 
už se rozhodnete tento zákaz ignorovat např. pro-
to, že váš pejsek je „závislák“ a nevydrží chvilku 
sám uvázaný za plotem a vy si pejska i s rizikem 
možného postihu v blokovém řízení, které je  
v kompetenci Městské policie či případného 
správního řízení, vezmete s sebou na hřbitov, pak 
nenechte psa vykonávat potřebu v areálu hřbi-
tova. A pokud se tak přece jen stane, ukliďte po 
svém mazlíčkovi! Jistě by se ani vám nelíbilo, po-
kud byste našli váš hrob nebo jeho okolí znečiště-
né od psích exkrementů.
Připomínáme obecně závaznou vyhlášku č. 2/2009 
o pravidlech pohybu a chovu psů ve městě Os-
trov, kterou naleznete na webových stránkách 
města Ostrov (Dokumenty  – Právní předpisy 
města  – Obecně závazné vyhlášky).
 

Karel Ille, referent OMS
Místostarosta Ing. Josef Železný nabízí materiály a infor-
mace o Ostrově. Foto: Archiv MěÚ Ostrov

3.  Pyrotechnické výrobky kategorie F4, T2 nebo 
P2 může hospodářský subjekt nebo osoba  
s odbornou způsobilostí dodávat na trh nebo 
jinak zpřístupnit pouze osobám s odbornou 
způsobilostí.

4.  Pyrotechnické výrobky kategorie P1 pro použití 
ve vozidlech včetně airbagů a předpínačů bez-
pečnostních pásů nesmí být dostupné široké 
veřejnosti, pokud tyto pyrotechnické výrobky 
nejsou zabudovány do vozidla nebo odníma-
telného dílu vozidla.

Příklady jednotlivých kategorií pyrotechnických 
výrobků na http://ostrov.cz/pyrotechnika/d-6411
 

Vladimíra Žlutická, DiS, ved. Odboru OŽÚ
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inzerce

POMOC OSOBÁM OHROŽENÝM 
SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM

Triáda představuje sociální a sociálně zdravot-
ní služby a aktivity pro občany města Ostrov.
Poskytovatelé a pomoc pro osoby ohrožené  
sociálním vyloučením
V oblasti služeb pro osoby v krizi se zabývají po-
třebami osob, které se ocitly v nepříznivé sociál-
ní situaci a které často žijí „na okraji společnosti“. 
Nejčastěji se jedná o problematiku bezdomovec-
tví a závislosti na alkoholu, drogách či gambler-
ství. Služby poskytované této cílové skupině jsou 
nejčastěji zaměřeny na pomoc v oblasti bydlení, 
zaměstnávání, vzdělání a dále na pomoc v řeše-
ní patologických jevů. Jejich cílem je zvyšování 
schopnosti uživatelů služeb plnohodnotně se 
zapojit do společnosti a zabránit tak opětovné-
mu sociálnímu vyloučení. Do této skupiny rovněž 
spadají oběti trestných činů a oběti domácího 
násilí či rodinní příslušníci sociálně-patologických 
jedinců. Patří sem i dluhové a právní poradenství.
Armáda spásy v ČR, z. s.
Centrum sociálních služeb v Karlových Varech
Administrativní sídlo: 
Merklínská 15, 360 10 Karlovy Vary – Sedlec
Ředitel: Bc. Martin Roušal; tel. 737 215 407, 
martin_rousal@armadaspasy.cz
Azylový dům pro muže a ženy, Merklínská 15, 
360 10 Karlovy Vary – Sedlec, tel. 773 770 163
Azylový dům pro muže, Nákladní 7, 
360 05 Karlovy Vary, tel. 773 770 165
Posláním domů je poskytovat na přechodnou 
dobu ubytování, stravu, sociální poradenství mu-
žům a ženám, kteří nemají nebo nejsou schopni 
zajistit si vlastními silami bydlení a tím snižovat je-
jich zdravotní a sociální rizika a dále také podpo-
rovat uživatele, kteří aktivně spolupracují v obno-
vení nebo rozvíjení jejich sociálních a pracovních 
dovedností a dle jejich možností jim pomáhat  

v návratu do života společnosti.
Nákladní 7, 360 05 Karlovy Vary:
Noclehárna pro muže a ženy, tel. 773 770 165 – 
posláním noclehárny je snižovat zdravotní a soci-
ální riziko mužů bez přístřeší, zastavit sociální vy-
loučení prostřednictvím dočasného poskytování 
jednorázových přespání. Sociální služba poskytu-
je přespání se snídaní, možnost hygieny, vyprání 
oděvů a sociální poradenství včetně odkazování 
do návazné péče jiných poskytovatelů.
Nízkoprahové denní centrum, tel. 773 770 165
Posláním centra je poskytovat lidem bez přístřeší 
bezpečné prostředí, jednoduchou stravu, základ-
ní hygienu, pomoc při jejich současné životní situ-
aci a podporu při návratu do společnosti.
Člověk v tísni, o. p. s. 
- regionální pobočka Karlovy Vary
Kontakt: Nikola Florianová, koordinátor služeb 
pro Karlovarsko, tel. 778 525 378
nikola.florianova@clovekvtisni.cz,
http://www.clovekvtisni.cz./cs/socialni-prace/po-
bocka/karlovy-vary
Terénní programy: Služba je zaměřena na vyhle-
dávání, motivaci, pomoc a podporu jednotlivcům 
žijícím v sociálním vyloučení.
Kontakty na pracovníky: Bc. Dominika Bošková, 
terénní sociální pracovnice Ostrov a Jáchymov, 
tel. 739 320 442, dominika.boskova@clovekvtisni.cz
Mgr. Zuzana Huňková, terénní sociální pracovnice 
Ostrov a Jáchymov, tel. 775 466 048, 
zuzana.hunkova@clovekvtisni.cz, kancelář: 
Lidická 1036, 363 01 Ostrov
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi: 
Služba je zaměřena na vyhledávání, motivaci, po-
moc a podporu rodinám s dětmi v obtížné životní 
a sociální situaci.
Kontakty na pracovníky: Bc. Alexandra Farkali-
nová, terénní sociální pracovnice Ostrov a Jáchy-
mov, tel. 739 220 903, 
alexandra.farkalinova@clovekvtisni.cz, kancelář: 
Lidická 1036, 363 01 Ostrov
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
NZDM Klub Ostrov - Zašívárna    
Klínovecká 998, 363 01 Ostrov
Kontakt: vedoucí Lenka Kubínová, 
tel. 727 925 741, kubinova@os-svetlo.net, 
NZDM.ostrov@os-svetlo.net, www.os-svetlo.net, 
facebook: Nízkoprahový klub Zašívárna Ostrov
Práce v lokalitě Ostrov
Občanské sdružení RES VITAE o. s., Karlovy Vary    
Blahoslavova 659/18, 360 09 Karlovy Vary
Kontakt: Eva Andrejsková, jednatelka, 
tel. 353 566 426, 604 238 683, eva@resvitae.cz
Rodinná poradna: Poradna poskytuje odborné 
sociální poradenství, psychoterapii; 
Blahoslavova 18, 360 01 Karlovy Vary
Kontakt: Ing. Bc. Renata Andrejsková, 
tel. 353 226 296
Cílová skupina: Osoby, u kterých došlo k naruše-
ní běžného způsobu života v rámci rodiny, osoby  
v krizi, oběti domácího násilí.
Krizové centrum: Blahoslavova 18, Karlovy Vary. 
Centrum pomáhá dospělým osobám v krizové 
životní situaci.
Linka důvěry: tel. 353 588 080, 723 963 356. Linka 
poskytuje dospělým osobám v krizové životní si-
tuaci telefonickou krizovou intervenci, s právem 
uživatele Linky na anonymitu. Provozní doba:  
každý všední den 18.00-6.00 hod.
Občanské sdružení Světlo Kadaň
Mgr. Lucie Halouzková, manažer sekce adiktolo-
gických služeb, tel. 725 853 042
os.svetlo@seznam.cz, halouzkova@os-svetlo.net, 

www.os-svetlo.net. Terénní program pro uživa-
tele návykových látek a pro sociálně vyloučené 
lokality. Cílová skupina: Drogoví uživatelé, experi-
mentátoři, příležitostní uživatelé drog, ostatní zá-
jemci (příbuzní, rodiče, neuživatelé, instituce…), 
osoby ohrožené soc. vyloučením, etnické men-
šiny, osoby bez přístřeší, osoby vedoucí rizikový 
způsob života
Oblastní charita Ostrov
Lidická 1036, 363 01 Ostrov
Kontakt: Mgr. Tomáš Fexa, ředitel, tel. 353 821 821, 
777 767 050, caritas-ostrov@seznam.cz, 
www.ostrovcharita.cz
Kontaktní místo sv. Vojtěcha, vedoucí Josef Ha-
vlan: Místo zajišťuje informaci o službách Charity. 
Služba vězňům – zasílání civilního oblečení, obu-
vi aj. Pomoc při likvidaci bytu osamělých občanů 
bez příbuzných. Pomoc při zařizování pohřbu  
v případě absence příbuzných. Místo pro setkání 
s občany města, bezdomovci nebo propuštěnými 
vězni. Vybavení oblečením a obuví lidem bez do-
mova.
Charitní šatník Veronika, vedoucí Marie Dvořá-
ková: Šatník poskytuje pomoc sociálně slabým,  
(poskytnutí nebo přijmutí použitého a zachova-
lého oblečení apod.). Otevírací doba: po, st, pá 
15.00-17.00 hod.
Probační a mediační služba
D. Bechera 10, K. Vary, vedoucí Martina Schäfe-
rová. Služba usiluje o začlenění obviněných do 
společnosti a stará se o oběti trestných činů. Pro 
oběti trestných činů je v provozu poradna v po  
a st 15.00-17.00 hod., kdy lze přijít bez objednání. 
Objednávky konkrétního termínu na tel. 
732 692 755, 773 783 926. Všechny služby jsou 
poskytovány anonymně a bezplatně.
RUBIKON Centrum
Korunní 101, 130 00 Praha 3, tel. 739 470 408, 
info@rubikoncentrum.cz, www.rubikoncentrum.cz
RUBIKON Centrum pracuje s lidmi, které spojuje 
především konflikt, izolace a snížená schopnost 
řešit vlastní problémovou situaci. Kromě osob  
s kriminální minulostí se věnujeme osobám ze so-
ciálně vyloučených lokalit a mladistvým.
Správa uprchlických zařízení MV ČR
Závodu míru 876/3A, Karlovy Vary
Terénní programy a odborné sociální poradenství 
– Centrum na podporu integrace cizinců Karlo-
varský kraj. Kontakt: Ing. Julie Nesilovská, 
tel. 353 892 559, 608 119 878,
ickarlovyvary@suz.cz
Cílová skupina: Imigranti a azylanti
STATNÍ SPRÁVA
Městský úřad Ostrov                                                  
Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
Kontakt: 354 224 999, 354 224 800 – spojovatelka, 
fax: 354 224 895 (354 224 959),
podatelna@ostrov.cz, www.ostrov.cz
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Kontakt: Miroslava Světlíková, vedoucí, 
tel. 354 224 887, msvetlikova@ostrov.cz
Odbor zajišťuje tyto činnosti vyplývající ze záko-
nů a vyhlášek ČR: Agendu sociálně právní ochra-
ny dětí dle zákona 359/1999 Sb. o sociálně právní 
ochraně ve znění pozdějších předpisů, včetně 
agendy kurátora pro mládež; agendu sociálního 
kurátora a agendu romského poradce; agen-
du občanů zbavených způsobilosti k právním 
úkonům; agendu zdravotnictví; agendu sociální 
práce zaměřené zejména na občany staré a těž-
ce zdravotně postižené a jejich rodiny a občany 
ohrožené nezaměstnaností, materiálními problé-
my a občany, kteří vedou rizikový způsob života 
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(drogovou nebo jinou závislost) a jejich rodiny; 
bytovou agendu.
Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Karlových 
Varech, Kontaktní pracoviště Ostrov
Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov, kontakt: 
tel. 950 125 295 – podatelna, fax: 950 125 283
Dana Macolová, vedoucí kontaktního pracoviště, 
tel. 950 125 285, dana.macolova@kv.mpsv.cz
Zprostředkování zaměstnání, výplata podpor  
v nezaměstnanosti
Kontakt: Lenka Zelená, vedoucí referátu, 
tel. 950 125 287, lenka.zelena@kv.mpsv.cz
Nepojistné sociální dávky
Kontakt: Daniela Tothová, vedoucí referátu, 
tel. 950 125 251, daniela.tothova@kv.mpsv.cz
Státní sociální podpora
Kontakt: Ivana Hornová, tel. 950 125 258, 
ivana.hornova@kv.mpsv.cz
Hmotná nouze
Kontakt: Radmila Vlasáková, tel. 950 125 645, 
radmila.vlasakova@kv.mpsv.cz
Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88, 36021 Karlovy Vary
Kontakt: Ing. Stanislava Správková, 
vedoucí Odboru sociálních věcí, tel. 353 502 240, 
stanislava.spravkova@kr-karlovarsky.cz
Koordinátor pro romské záležitosti, národnostní 
menšiny a integraci cizinců: Mgr. Pavel Vaculík, 
tel. 354 222 522, pavel.vaculik@kr-karlovarsky.cz
Tísňové telefonní linky:
Tísňová linka: 112
Policie ČR tísňové volání: 158
Policie ČR Ostrov: 353 612 733, 974 366 911
Městská policie Ostrov: 353 615 880, 777 766 074
Městská policie Ostrov, tísňové volání: 156
Zdravotnická záchranná služba: 155
Hasičský záchranný sbor: 150
Pomoc v nouzi, o. p. s: 736 514 095
Pomoc osobám ohroženým domácím násilím Lin-
ka bezpečí: 116 111
Dluhová poradna – bezplatná linka: 800 214 216
Bílý kruh bezpečí; pomoc ženám, obětem domá-
cího násilí: 257 317 100
Pomoc obětem trestné činnosti: 377 637 695
Linka psychopomoci: 224 946 196
Národní linka prevence AIDS: 800 144 444
Linka SOS – prevence obchodu s lidmi: 222 717 171
 

TRIÁDA Ostrov, kpss@ostrov.cz

ZE ZÁZNAMŮ MĚSTSKÉ POLICIE

OSTROVŠTÍ HASIČI V ŘÍJNU

NEMOCNICE OSTROV

5. října 19.00 hod.
Složky IZS požádaly hlídku MP, aby se podílela 
na zajištění přistání vrtulníku v Horním Žďáru  
a usměrňovala zde dopravu. Vrtulník byl přivolán 
k místu dopravní nehody. Vozidlo srazilo ženu, 
která se v uvedených místech často pohybovala 
pod vlivem alkoholu. Někdy dokonce před vo-
zidla skákala nebo si před ně klekala. Za to byla  
v minulosti policií několikrát převezena na pro-
tialkoholní záchytnou stanici a dvakrát do psy-

Zasahovali jsme u 21 událostí: 10 technických po-
mocí, pět dopravních nehod, tři požáry, dva úniky 
látek a jeden planý poplach. V Družební ul. jsme 
museli otevřít byt a transportovat pacienta do 
sanity ZZS Jáchymov. V ulici Nad Nádražím jsme 
likvidovali uniklou ropnou látku. V Horním Žďá-

Už VI. ročník odborné konference na téma: Kva-
lita a bezpečí v ošetřovatelské péči z pohledu 
legislativy „Právní odpovědnost a etika“ jsme po-
řádali 5. listopadu v zastupitelském sále MěÚ Os-
trov. Konference byla s akreditací pro nelékařské 
zdravotnické pracovníky. Zahájili ji náměstkyně 
pro ošetřovatelskou péči NO Helena Piškaninová  
a starosta Ostrova Pavel Čekan. V programu se 
hovořilo např. o právní odpovědnosti při posky-
tování ošetřovatelské péče, o etice v ošetřovatel-
ství a činnosti nemocničního kaplana, o pohledu 
na etické principy z pohledu léčebného procesu 
v psychiatrii a otázkách etiky v práci porodní asi-
stentky v gynekologii a porodnictví. Zazněly zde 
i zkušenosti z praxe. S přednáškou na téma „Jste 
odpovědní, jak vám může zaměstnavatel pomo-
ci“ vystoupila personální ředitelka Nemocnice 
Ostrov a Nemocnice Sokolov Miroslava Bžochová. 
Mezi dalšími byli Michaela Povolná z Centra zdra-
votnického práva Právnické fakulty UK v Praze, 
Markéta Čermáková z I. Interní kliniky Všeobec-
né fakultní nemocnice v Praze, Marian Talnagi  
a Naděžda Kozaková z NO. Konference se setkala 
s mnoha pozitivními ohlasy ze strany účastníků  
i přednášejících.
 
Potěšit a zpříjemnit dětem pobyt v nemocnicích 
pohádkou se daří společnosti BSJ group s.r.o. Do 
nemocnice přijeli s veselou pohádkou plnou pís-
niček s názvem „O hloupém Honzovi aneb Co je 
pravda a co lež“. Nemocným dětem a dětem ze ZŠ 
se představili členové divadelního spolku Kašpar 
z pražského Divadla v Celetné Karla Vovsová a To-
máš Stolařík. Hlavním motivem pohádky je cesta 
hloupého Honzy do světa za poznáním, aby se  

chiatrické léčebny. Žena byla s těžkým zraněním 
letecky přepravena do plzeňské nemocnice, kde 
svým zraněním podlehla.
20. října 9.55 hod.
Při pravidelné kontrole katastru zamířila hlídka na 
spojovací cestu mezi Vykmanovem a Květnovou. 
Nalezla tam odstavené vozidlo, které nebylo řád-
ně zabezpečené; nikdo se v jeho blízkosti nezdr-
žoval. Zjistila, že vozidlo bylo odcizeno 19. října. 
Hlídka zabezpečila místo nálezu a vyčkala příjez-
du policie, která vozidlo vrátila majiteli.
23. října 3.10 hod.
Strážníci přijali oznámení, že v penzionu pro se-
niory je již téměř hodinu slyšet z jednoho z bytů 
volání o pomoc. Po příjezdu na místo se hlídce 
MP podařilo od jedné ze sousedek získat klíče 
od bytu, kde byla nalezena ležící žena. Byla při 
vědomí, ale hlídce sdělila, že upadla, bouchla se 
do hlavy a nemůže vstát. Hlídka ihned přivolala 
RZS, která ženu odvezla na ošetření do nemoc-
nice. Strážníci poté o události informovali dceru 
seniorky.
23. října 23.10 hod.
Strážníci přijali oznámení, že před restaurací Aca-
pulco ruší noční klid skupina osob. Hlídka na mís-
tě zjistila 10 osob, které se chovaly velmi hlučně. 
Při kontrole totožnosti bylo zjištěno, že jsou mezi 
nimi i dvě 16leté dívky. Strážníci provedli decho-
vou zkoušku, která prokázala přítomnost alkoho-
lu v dechu. U jedné z dívek přístroj naměřil téměř 
1 promile. Dívky byly předány rodičům a věc byla 
oznámena na sociální odbor.
24. října 21.33 hod.
RZS Karlovy Vary požádala o asistenci při ošetření 
zraněného muže, který údajně ležel v bezvědomí 
v bytě v Krušnohorské ul. Tamtéž měly být i další 
osoby, zřejmě podnapilé. Hlídka MP v bytě našla 
muže v bezvědomí s poraněnou hlavou. Zajistila 
jeho životní funkce a vyčkala příjezdu RZS, jejíž 
posádka rozhodla o převozu muže do nemocnice. 
Hlídka MP doprovázela muže do sanity, ten si to 
ovšem mezi dveřmi rozmyslel, začal klást aktivní 
odpor a se strážníky se přetahovat. Přitom z bytu 
vyběhl druhý muž a bez varování udeřil jednoho 
ze strážníků několikrát pěstí do obličeje. Muž byl 
za pomoci hmatů, chvatů a asistence řidiče sanit-
ky zpacifikován a předán do rukou přivolané hlíd-
ky z PČR Ostrov. Případ převzala kriminální policie 
pro podezření ze spáchání trestného činu násilí 
proti úřední osobě.
V říjnu strážníci řešili 319 přestupků, z toho  
v dopravě 224, proti veřejnému pořádku 65 a na 
úseku majetkové přestupkové činnosti čtyři pře-
stupky; celkem vybrali blokové pokuty ve výši  
27 tisíc korun. Dále provedli 12 odchytů psa, na-
sadili 110 botiček, odtáhli tři vozidla a prověřili  
33 alarmů. S žádostí o pomoc se na linku 156 ob-
rátilo 155 občanů. A protože zde máme prosinec  
a blíží se čas vánočních svátků, rád bych využil mož-
nosti popřát všem krásné svátky a úspěšný vstup 
do nového roku za celou Městskou policii Ostrov.
 

Ladislav Martínek

ru jsme zajišťovali přistávací plochu pro vrtulník 
LZS po nehodě auta s chodcem. U ZŠ Myslbekova 
jsme likvidovali obtížný hmyz. K odstranění pad-
lých větví a stromů do vozovky jsme byli vysláni 
na silnice na Moříčov, Velký Rybník Podlesí, Ma-
riánskou a na Chomutov. V Májové ul. jsme za 
pomoci výškové techniky HZS KV odstraňovali 
nalomenou větev. U Nemocnice jsme odstraňo-
vali biologickou látku. Společně s jednotkou KV 
jsme zasahovali u dopravních nehod v ul. Jáchy-
movská, v obci Boč, Pstruží – Pernink, Merklín  
a u sjezdu na Jáchymov. Ropné látky jsme likvido-
vali na vozovce mezi Merklínem a Lípou a u OD 
v Obchodní ul. K prověření EPS v budově Centra 
tech. vzdělávání jsme byli vysláni s jednotkou HZS 
KV. V Kollárově ul. jsme likvidovali požár kontej-
neru na papír, v Karlovarské likvidovali požár me-
tacího vozu. K likvidaci požáru v objektu stáčírny 
minerálních vod ve Stráži nad Ohří byly s naší 
jednotkou vyslány jednotky ze Stráže nad Ohří, 
Jáchymova, Kyselky, KV, Ústeckého kraje, Klášter-
ce nad Ohří a Kovářské. Při požáru naštěstí nebyl 
nikdo zraněn.
 
MIKULÁŠSKÁ S HASIČI
Sbor dobrovolných hasičů Ostrov srdečně zve 
všechny rodiče s dětmi v sobotu 5. prosince od 
17.00 hod. do prostor hasičské stanice. Začátek 
v 17.00 hod., vstup od 16.30 hod. Vstupné: 50 Kč 
za dítě, pozor – nutná rezervace! Místo: Hasičská 
stanice, Karlovarská 1342, Ostrov, informace: tel. 
775  006  811.
 

Milan Kuna, JSDH Ostrov (linka 150)
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Pobyt v nemocnici zpříjemní pohádkové představení.
Foto: Andrea Zvolánková

MĚSTSKÁ KNIHOVNA OSTROV

z lenocha a hlupáka stal vzdělaným a pracovitým 
člověkem. Přitom se setká s řadou postav a po-
staviček, díky kterým nalézá odpovědi na to, co 
je správné a co naopak špatné, co je pravda a co 
lež, že lež má krátké nohy a žádný učený z nebe 
nespadl a bez práce nejsou koláče. Zkrátka pozná, 
že nejdříve se musí spoustu věcí naučit, aby ho  
v životě nikdo nemohl napálit, aby se stal „oprav-
dovým člověkem“, pracovitým, chytrým a hlavně: 
aby mohl ostatním lidem pomáhat, protože to je 
v životě nejdůležitější. Herci podali skvělé výkony 
a rozesmáli nejen malé děti, které se do předsta-
vení zapojily. Zpříjemnili tak pobyt malým pacien-
tům v nemocnici a školákům školní den.
V současné době probíhají u nás předporodní 
kurzy pro nastávající maminky až do 15. prosin-
ce. Kurz stojí 500 Kč a trvá sedm týdnů. Je vhodný 
pro těhotné od ukončeného 24. týdne těhoten-
ství. Součástí kurzu je prohlídka porodního sálu  
v ostrovské nemocnici a mj. možnost konzultace 
s porodníkem, anesteziologem, pediatrem a zdra-
votní sestrou novorozeneckého odd. Lekce probí-
hají každé úterý od 16 do 18 hod. pod vedením 
porodní asistentky. Přihlásit se je možné i během 
probíhajícího kurzu. V případě absolvování a řád-
ného uhrazení předporodního kurzu je doprovod 
u porodu zdarma. Schéma odborných přednášek: 
prenatální období, fyziologický porod, nefyzio-
logický porod, šestinedělí, kojení, péče o novo-
rozence a kojence, závěrečná lekce. Objednávky 
a informace: tel. 353 364 149. Zahájení dalšího 
předporodního kurzu je 5. ledna 2016.
 
Zveme všechny na Slavnostní mediální den Ne-
mocnice Ostrov a prohlídku budovy B – lůžko-
vého pracoviště psychiatrického výzkumu a re-
habilitace dne 6. prosince, spojené s kulturním 
programem. (Více na webových stránkách Ne-
mocnice Ostrov.)
 

Andrea Zvolánková, PR specialista NO

Královna zima
1. 11. až 31. prosince
Soutěž pro nadšené amatérské fotografy. Podělte 
se s námi o své snímky a zapojte se do soutěže. 
Jak? Stačí zaslat fotografii na dané téma na: foto-
soutez@mkostrov.cz. Více na stránkách knihovny.
 
Tvoříme jinými smysly
2. až 31. prosince, Oddělení pro dospělé
Výstava prací seniorů, slabozrakých a nevidomých 
z TyfloCentra Karlovy Vary, o. p. s., pobočka Ostrov
 
Bitva o Palác princů
4. prosince 15.00 hod., Oddělení pro mládež  
Přijďte si zahrát deskové hry do herního klubu pro 
malé i velké. Naučíme vás pravidla, ukážeme na-
bídku společenských her a můžete si i zasoutěžit. 
Poměřit síly v deskových hrách můžete v herním 
klubu každých 14 dní, vždy v pátek odpoledne.
 
Co na duši, to na plátně
5. prosince 17.00 hod., Oranžerie Václava Havla
Carpe art otevře svou jubilejní 10. výstavu Co 
na duši, to na plátně. Vernisáž doprovodí kapela 
Swing Melody Ostrov. Nezvyklou instalaci vý-
stavy vymyslel bývalý žák ZŠ J. A. Komenského  
v Karlových Varech, dnes student designu na SOŠ 
obchodu, užitého umění a designu v Plzni, Domi-

Již v průběhu listopadu mohli diváci kabelové 
televize sledovat nový erotický program Reality 
Kings TV, který byl zařazen do rozšířené nabídky 
na frekvenci 362 MHz na pozici s číslem 8. Pro-
gram Reality Kings Tv vysílá každý den vždy od 
22.00 do 5.00 hod. a nahradí dosud vysílaný ero-
tický program Hustler, jehož vysílání bude ukon-
čeno k 31. prosinci.
Další program nově zařazený do rozšířené nabíd-
ky je Prima MAX, a to na frekvenci 354 MHz. Ten 
je svým obsahem zaměřen na zahraniční tvorbu  
s důrazem na filmy všech  žánrů.

nik Vegricht. Výtvarná skupina je stále otevřená, 
máme mezi sebou nové tváře s širokým věkovým 
spektrem, od žáků ZŠ až po studenty VŠ a dospělé 
nadšence. Pracujeme též na grafických materiá-
lech sdružení, které budete moci ocenit na verni-
sáži. Těšíme se na naše příznivce.
 
Cantica
6. prosince 16.00 hod., Oranžerie Václava Havla, 
vstupné dobrovolné
Vánoční koncert smíšeného pěveckého sboru 
Cantica
 
Čtvrtletník amatérských filmů
7. prosince 16.30 hod., učebna
Program posledního promítání Stanislava Chu-
rého: 70. narozeniny knihovny; My, Ostrováci; 
Romance štědrovečerní; Český betlém; J. S. Bach 
v Letohrádku. Vzkaz diabetikům: „Rekondice v Se-
zimově Ústí“ bude promítnuta na členské schůzi 
a mnoho dalších záběrů z Ostrova a okolí.
 
Vyšla hvězda, za ní zlatá hříva
11. prosince 17.00 hod., Oranžerie Václava 
Havla, vstupné dobrovolné
Gymnaziální pěvecký sbor zpívá svým poslucha-
čům již 22 let. Každoročně připravuje i vánoční 
koncerty. Zazní úpravy populárních písní Beatles 
nebo Queen, ve druhé části koncertu pak české 
koledy a vánoční písně od časů renesance po 
současnost. Kromě koled lidových zazpívá sbor 
i písně J. J. Ryby, Adama Michny z Otradovic či 
současných autorů M. Ebena a P. Skoumala. Vedle 
sboru Gymnázia Ostrov se představí i jeho hosté.
 
Vánoční koncert
13. prosince 17.00 hod., Oranžerie Václava 
Havla, vstupné dobrovolné
MK Ostrov a TyfloCentrum K. Vary, o.p.s. vás zvou 
na adventní nadílku svátečních melodií v podání 
orchestru ZUŠ band Horní Slavkov/Loket a nevi-
domého zpěváka Radka Žaluda.
 
Vánoční pečení
15. až 18. prosince  
Soutěže o nejlepší vánoční cukroví se může zú-
častnit každý, kdo přinese cukroví domácí výroby. 
Hodnotit se budou tyto druhy: linecké, vanilkové 
rohlíčky a jeden druh dle vlastního výběru. Porota 
bude brát v potaz nejen chuť a vůni, ale také vzhled 
cukroví; 18. prosince v 15.00 hod. bude vyhlášeno 
nejlepší cukroví. Vítěz dostane pěknou cenu.
 
Steampunkové šperky
16. prosince 16.00 hod., učebna, kurzovné 100 Kč
Poslední letošní tvůrčí dílna je zaměřena na tvor-
bu šperku ve steampunkovém stylu. Typickým 
prvkem je použití součástek z hodinek (ozube-
ných koleček ze starých budíků, případně drob-
ných komponentů z náramkových hodinek). Vše 
potřebné bude k dispozici.
 
Vánoční tvoření
16. prosince 15.00 hod., Oddělení pro mládež, 
vstupné ZDARMA
Vánoční dílnička pro všechny malé i velké. Přijďte 
si z papíru vytvořit záložku, girlandu nebo přáníčko.
 
Koncert ZUŠ Ostrov
17. prosince 17.00 hod., Oranžerie Václava Havla
Vánoční koncert žáků dechové sekce ZUŠ Ostrov, 
pod vedením Jiřího Novotného, Jiřího Klauka  
a Josefa Traksla

 Všem našim divákům bych za celý kolektiv pra-
covníků kabelové televize Ostrov chtěla poděko-
vat za jejich věrnost a popřát jim příjemné prožití 
vánočních svátků a šťastný rok 2016.
 
Plán vysílání – prosinec
3. prosince  
 18.00   Zprávy + Informační servis
   Pořad: Kulturní měšec
             Pořad: Archiv KT
 9. prosince  
 15.00   Přímý přenos jednání 
  Zastupitelstva města Ostrov
10. prosince  
  18.00   Záznam jednání 
  Zastupitelstva města Ostrov
  17. prosince  
 18.00   Zprávy + Informační servis 
   + Policejní zpravodajství + Okénko 

z radnice
    Pořad:  Rozhovor na téma – Charita 

Ostrov
   Pořad: Škola hrou
24. prosince
 18.00  Celoroční sestřih I. část  
   Pořad: Rozhovor na téma  
   Pořad: S-MIX 
31. prosince
 18.00  Celoroční sestřih II. část
    Pořad:  Novoroční projev starosty 

města
   Pořad: Rozcestník        
 

Ing. Libuše Benešová, jednatelka
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Studenti gymnázia s pracovníkem TyfloCentra Michalem 
Pobišem Foto: Archiv TyfloCentra KV

MDDM OSTROV

BÍLÁ PASTELKA

VÁNOČNÍ KONCERT

Mikulášská besídka
3. prosince 16.30 hod.
Pestrý mikulášský program připravený ve spo-
lupráci s OS Benjamin. V tradičních dílničkách si 
vyrobíte jednoduché vánoční dekorace, svícen, 
vrkoče, vánoční přání nebo nazdobíte perníčky. 
Připraveno bude také modelování balónků, dět-
ské tetování a malování na tvářičky. Předprodej 
vstupenek byl v MDDM zahájen již 23. listopadu. 
Cena 50 Kč.
Zavítat můžete i k železničářům, kteří se na vás 
těší od 16.30 do 18.00 hod. při oblíbených Miku-
lášských jízdách na modelovém kolejišti ve dru-
hém patře Domu dětí.
 
Betlém očima dětí - výstava
3. až 18. prosince po-pá 8.00-18.00 hod.
Výstavu kolektivních prací výtvarné a rukodělné 
soutěže s tématem „Betlém očima dětí“ si přijďte 
prohlédnout do přízemních prostor MDDM. Vítě-
ze jednotlivých kategorií kontaktujeme telefonic-
ky. Jména výherců zveřejníme v lednovém vydání 
OM.
 
Tvoříme vánoční dárečky
5. prosince 9.30-11.30 hod., vstupné 20 Kč
II. adventní dílna zaměřená tentokrát na výrobu 
drobných dárků pro vaše nejbližší. Tvořit budeme 
z korálků a papíru quillingovou technikou. Neza-
pomeneme ani na krabičky, aby drobnosti bylo 
do čeho zabalit. Prosíme o přihlášení předem na 
tel. 353 613 248. S sebou přezůvky.
 
Vánoční zvyky
7. a 14. prosince
Program pro děti školní družiny ZŠ Májová v Domě 
dětí, při kterém si připomeneme tradiční předvá-
noční i vánoční zvyky od Ondřeje ke Třem králům 
tak, jak je slavily naše babičky a prababičky.
 
Andělská pohádka
9. prosince 16.00 hod., vstupné 40 Kč
Přijďte se v předvánočním čase potěšit kouzelný-
mi loutkami Mileny Jelínkové v hudební pohádce 

Je spočítáno! Bílá pastelka letos přinesla téměř  
1,8 milionu korun. V 16. ročníku celonárodní sbír-
ky, který se konal i v našem městě, bylo vybráno 
celkem 1 775 878 Kč na podporu speciálních pro-
jektů a služeb pro zrakově postižené.  Do sbírky se 
již tradičně zapojili studenti Gymnázia Ostrov, kteří 
vyšli s kasičkami do ulic, oděni do bílých triček s lo-
gem Bílé pastelky, a vybrali částku ve výši 12 545 Kč 
pro obecně prospěšnou společnost TyfloCentrum 
Karlovy Vary, o.p.s. Velice děkujeme studentům 
Elišce Brožkové, Adéle Dietlové, Kristině Drbohla-
vové, Magdaléně Hynkové, Denise Matlákové, 
Elišce Puškášové, Lucii Pšeničkové, Tereze Wudyo-
vé, Matěji Glancovi, Petru Pismausovi, Michalu Mi-
chovskému, Vladimíru Prekopovi, Kristýně Trnkové 
a Jakubovi Liškovi za jejich dobrovolnou pomoc  
a dále děkujeme všem, kdo si zakoupili symbolic-
kou bílou pastelku a přispěli tak finanční částkou 
na podporu zrakově postižených.
 

Pavlína Lišková

V neděli 13. prosince v 17. 00 hod. se v Městské 
knihovně Ostrov, v Oranžerii Václava Havla usku-
teční Vánoční koncert, jehož pořadateli jsou Tyflo-
Centrum Karlovy Vary, o.p.s. a Městská knihovna 
Ostrov. Přijďte si poslechnout adventní nadílku 
svátečních melodií v podání ZUŠ bandu Horní 
Slavkov/Loket a nevidomého zpěváka Radka Ža-
luda. Vstupné dobrovolné.
 

Alexandra Kubešová

Bitva o Palác princů
18. prosince 15.00 hod., Oddělení pro mládež  
Přijďte si zahrát deskové hry do herního klubu pro 
malé i velké. Naučíme vás pravidla, ukážeme na-
bídku společenských her a můžete si i zasoutěžit. 
Poměřit síly v deskových hrách můžete v herním 
klubu každých 14 dní, vždy v pátek odpoledne.
 
Během vánočních svátků bude knihovna zavřena 
od 24. do 27. 12. a od 1. do 3. 1. 2016. Ve čtvrtek 
24. 12. a 31. 12. bude otevřeno 9.00-12.00 hod. 
Knihy můžete vracet prostřednictvím biblioboxu 
u Bílé brány.
 
Celý kolektiv ostrovské knihovny přeje všem čte-
nářům, návštěvníkům a příznivcům klidné a ra-
dostné prožití vánočních svátků v kruhu nejbliž-
ších a do r. 2016 hodně pohody a spokojenosti.
 
Více na: www.mkostrov.cz, 
www.facebook.com/knihovnaostrov.
Dotazy, náměty: info@mkostrov.cz nebo 
tel. 353 434 300, 773 546 490.
 

Mgr. Jana Múčková

o neposedném andělíčkovi a ustrašené Mařence, 
které se splní velké přání. Předprodej vstupenek  
v Domě dětí. K jedné vstupence pro dítě max. je-
den dospělý.
 
Výlet do adventní Prahy
13. prosince 8.00-20.00 hod., cena 400 Kč
Program pro rodiče s dětmi v adventní náladě. 
Procházka starou Prahou v doprovodu průvodce, 
plavba po Vltavě vánočně vyzdobeným parníkem 
za zvuku koled a s ochutnávkou cukroví, návštěva 
vánočních trhů. Doprava zajištěna. Momentálně 
jsou všechna místa obsazena. Další zájemci se  
u nás mohou hlásit jako náhradníci. Informace na 
tel. 353 613 248.
 
Vánoční gymnastické závody
17. prosince 16.00 hod., tělocvična I. ZŠ
Nadcházející Vánoce přivítají sportovní gymnast-
ky MDDM Ostrov tradiční ukázkou svých doved-
ností. Na vánoční závody jsou zváni rodiče i všich-
ni příznivci sportovní gymnastiky.
 
Nepečené cukroví
19. prosince 9.30-11.30 hod., vstupné 20 Kč
Poslední ze série adventních dílen věnujeme 
přípravě nepečeného cukroví, které zvládnou 
připravit i vaše šikovné děti. Prosíme o přihlášení 
předem na tel. 353 613 248. S sebou přezůvky, zá-
stěru a krabičku na cukroví.
 
Zimní plavecké kurzy MDDM
10 lekcí leden-březen
Zápis do zimních kurzů proběhne od 1. prosince 
v MDDM ve všední dny 8.00-18.00 hod. Přihlásit 
můžete děti, které již dosáhly 6 let. Kurzovné se 
platí v hotovosti při přihlášení. Kurzy probíhají  
v bazénu ZŠ Masarykova. Svou činnost zahájí  
v týdnu od 12. 1. 2016.
Nabídka kurzů plavání:
Út 15.00-16.00 hod. Neplavci, plavci; cena 500 Kč
Út 16.00-17.00 hod. Neplavci, plavci; cena 500 Kč
St 16.00-17.00 hod. Rodiče s dětmi od 3 let; cena 
350 Kč/os
Čt 15.00-16.00 hod. Neplavci, plavci; cena 500 Kč
Čt 16.00-17.00 hod. Neplavci, plavci; cena 500 Kč
 
Sportovní hřiště, minigolf, kuželky
V prosinci jsou všechna hřiště uzavřena a zůsta-
nou tak až do 18. 3. 2016. Vstup na sportoviště 
bude možný v závislosti na počasí pouze po do-
hodě s pracovníky MDDM.
 
Vánoční prázdniny
Upozorňujeme návštěvníky Domu dětí, že v době 
od 21. 12. do 3. 1. bude naše budova a celý areál 
uzavřen. V novém roce zahájí zájmové kroužky 
svou činnost v pondělí 4. ledna.
 
Letní tábory MDDM
Termíny letních táborů 2016 a informace k při-
hlašování připravujeme do lednového čísla OM. 
Veškeré informace budou k dispozici také na nově 
připravovaném webu MDDM.
 
Poděkování a přání
Rádi bychom touto cestou poděkovali malým  
i velkým občanům Ostrova za přízeň v roce 2015, 
kterou jste nám projevovali hojnou účastí na na-
šich akcích a v zájmové činnosti. Přejeme vám 
všem pohodové vánoční svátky v kruhu vašich 
nejbližších a už teď se těšíme na milá setkání  
v nadcházejícím roce 2016.

Informace k akcím a kroužkům: po-pá 8.00-18.00 
hod. tel. 353 613 248, 731 616 657, 
www.mddmostrov.cz
 

Bc. Dagmar Gburová, vedoucí akcí
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EKOCENTRUM

Vánoční ozdoby netradičně
12. prosince 15.00-17.00 hod., vstupné 20 Kč
Třetí z adventních dílen MDDM proběhne v pro-
storech EC. Přijďte si vytvořit originální vánoční 
ozdoby na stromeček. Na akci se nemusíte přihla-
šovat. S sebou: čajové sáčky a přezůvky
 
Vyhlášení nejlepších sběračů
16. prosince 16.30 hod.
Zveme všechny účastníky soutěže ve sběru les-
ních plodů do EC na slavnostní vyhlášení vítězů. 
Předání věcných cen nejlepším sběračům pro-
běhne za účasti zástupců Lesů ČR, kterým na-
sbírané plody předáme. Kaštany a žaludy budou 
sloužit k přikrmování lesní zvěře v zimě. Jména 
výherců zveřejníme v lednovém OM.
 
Večerní prohlídka Ekocentra
17. prosince 18.00 hod., vstup zdarma
Komentovaná prohlídka areálu pro širokou ve-
řejnost, zaměřená především na způsob chování 
několika druhů ještěrek a dravců, které jsou po 
soumraku a během noci aktivnější než za bílého 
dne. Prohlídka potrvá asi hodinu.
 
Vyrábíme ptačí krmítka
23. prosince 9.00-12.00 hod., vstup zdarma
Připravte si s námi krmítko pro ptáčky ze starého 
hrníčku. Na akci se nemusíte předem přihlašovat. 
S sebou: starý hrnek, přezůvky
 
Vánoční komentované prohlídky
23. prosince v 13.30 a v 15.30 hod.
Poslední možnost návštěvy EC v tomto kalendář-
ním roce. Odhalte zajímavá fakta o našich zvířa-
tech. Nebude chybět krmení krokodýla, hadů, 
želv nádherných nebo agam vousatých. Vstup 
zdarma. Všichni jste vítáni.
 
Návštěvní hodiny v prosinci
V prosinci EC otevřeno pro veřejnost: 
po-pá 13.00-17.00 hod.
Dopolední návštěvy vyhrazeny pro kolektivy MŠ, 
ZŠ, ŠD a jiných školských zařízení.
 
Vánoční prázdniny
Upozorňujeme návštěvníky EC, že v době od 24. 12. 
do 3. 1. bude naše budova a celý areál uzavřen.

HOTEL MYSLIVNA

Ve středu 11. listopadu Zastupitelstvo města Os-
trova schválilo koupi hotelu Myslivna. Toto roz-
hodnutí bylo odsouhlaseno nejtěsnější většinou 
11 hlasů členy koalice ČSSD, KSČM a TOP09, kteří 
také nesou za toto rozhodnutí plnou zodpověd-
nost. Ostatní, kteří pro tento návrh nezvedli ruku, 
k tomu mají své důvody, já uvedu jen ty svoje. Tím 
asi nejdůležitějším je, že města nemají podnikat. 
Křiví tím trh, neumí to a nejsou schopna motivo-
vat zaměstnance. Příkladem je třeba Boží Dar, kte-
rý si koupil hotel Praha, aby posléze zjistil, že jej 
provozovat neumí a prodělává na něm, a tak jej 
opět prodal. Božídarští byli nakonec rádi, že vů-
bec našli kupce. Dalším argumentem proti koupi 
je, že to bude jen zátěží pro městskou pokladnu. 
Uslyšíme jistě argumenty, že odhadní cena je  
18 miliónů a majitel jej prodal městu „jen“ za  
10,5 miliónů. Hotel, který je více jak 10 let mimo 
provoz, bude potřebovat investice. V materiálech 
pro rozhodování na zastupitelstvu nebyl žádný 
kvalifikovaný odhad, ale už dnes víme, že Mys-
livna bude potřebovat minimálně zemní izolace 

inzerce

V roce 2016 zahájí kroužky svou činnost v týdnu 
od 4. ledna.
Vánoce a Štědrý den jsou nerozlučně spjaty s po-
hodou, setkáváním přátel a především s dárky. 
Ani Ekocentrum nezůstává stranou. O zvířátka je 
u nás o Vánocích postaráno stejně dobře jako kaž- 
dý jiný den v roce. Pokud jim chcete přijít popřát 
a přinést nějaký dárek, můžete. Vhodné je napří-
klad tvrdé pečivo, zelenina (mrkev, salát, čínské 
zelí) a čerstvé ovoce. Zvířátka ocení i piškoty a jiné 
pochutiny.
Za přinesené dárečky předem děkujeme.
 
Přání
Všem našim návštěvníkům děkujeme za celoroční 
přízeň a přejeme šťastný nový rok 2016!
Kolektiv pracovníků EC.
 
Informace k akcím a kroužkům: všední dny 
9.00-17.00 hod., tel. 731 615 658, 602 600 995,  
FB-Ekocentrum MDDM Ostrov
 

Petra Žlutická, vedoucí EC

proti vlhkosti, výtah, vyměnit přímotopy a kom-
pletně rekonstruovat pokoje a kuchyň. I kdyby se 
udělalo to nejnutnější, provoz bude ztrátový. Kdy-
by totiž nebyl, tak jej současný vlastník provozuje 
sám nebo jej pronajme. Třetím argumentem je, 
že podnikání vedení města Ostrova prostě nejde. 
Důkazem je třeba teplárna, která za minulý rok 
skončila ztrátou přes 27 miliónů korun. Poprvé 
po privatizaci. A letošní rok nebude v teplárně  
o mnoho lepší. Slyšeli jsme také, že tím hlavně 
podpoříme cestovní ruch v Ostrově. Nepodpo-
říme. Funguje to totiž přesně obráceně. Turisté 
nejezdí tam, kde je nějaký hotel, ale hotely se ote-
vírají tam, kam jezdí turisté. Stačí si otevřít jakékoli 
webové stránky s nabídkami realit. Jen v okrese 
Karlovy Vary jsou na prodej desítky hotelů a pen-
ziónů. V Ostrově mimochodem tři. Na druhou 
stranu se staví nové hotely, penziony a apartmá-
ny na Plešivci a Klínovci, kde vyrostly nové sjez-
dovky. Žádný penzión ani hotel nebude schopen 
konkurovat cenám toho městského, a tak nejenže 
tu nový hotel nikdo nikdy neotevře, ale postupně 
se zavřou i ty zbylé penziony. Materiál, podle kte-
rého jsme se měli v zastupitelstvu rozhodovat, je 
tragický, obsahuje vlastně jen několik vět. Jeden 
kolega to označil za pohrdání zastupiteli. Chybí  
v něm nejen záměr do budoucna, odhad nutných 
investic pro zprovoznění, ale hlavně ekonomic-
ký rozbor provozních nákladů a odhadovaných 
výnosů objektu. Ani komise majetku města, ani 
finanční výbor tento nákup zastupitelstvu ne-
doporučily. Argumentům některých zastánců 
výhodnosti koupě, že jej potřebujeme pro spor-
tovní týmy, které k nám jezdí, nebo jako vývařov-
nu pro stacionář, nevěří snad ani ti, kteří je říkají.  
V rozpravě nám všem připomněl kolega Vladimír 
Palivec slib zastupitele, který zní: „Slibuji věrnost 
České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že 
svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu 
města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony 
České republiky.“ Koupí hotelu Myslivna všichni, 
kdo byli pro, tento slib porušili.
 

Ing. Jan Bureš, zastupitel
 

Upozornění
Vzhledem k tomu, že článek byl zaslán v den uzá-
věrky OM, dotyční zastupitelé se nestihli k temati-
ce vyjádřit. Proto jejich reakci otiskneme v dalším 
čísle měsíčníku (leden 2016).

Redakce OM
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Gymnazisté v Salzburgu Foto: Jiří Fresser

Ilustrační foto: Archiv MŠ Masarykova

ZŠ J. V. MYSLBEKA A MŠ

Naše škola již tradičně přivítá adventní čas „Dnem 
otevřených dveří“, který chystáme na 27. listopad. 
Při této příležitosti se jako každoročně konají  
i všemi oblíbené vánoční trhy. Výrobky dětí i do-
spělých mívají již tradičně velký úspěch. Na závěr 
celého dne se všichni zúčastnění potěší pohle-
dem na ohňostroj. Od tohoto dne nám rozsvícený 
strom na školním balkoně bude připomínat blížící 
se Vánoce.
Ráda bych zde připomněla dvě akce. Některé třídy 
naší školy se zúčastnily projektu 72 hodin s vlast-
ním podnázvem „Zameť si před vlastním prahem“. 
Cílem bylo uklidit odpadky nejen kolem naší ško-
ly, ale také v blízkém okolí; 205 žáků a 15 učitelů 
se úkolu zhostilo velice zodpovědně. Pokud kou-
káte kolem sebe a naše životní prostředí vám není 
lhostejné, výsledky jste zcela určitě zaznamenali. 
Doufám, že příští rok se do tohoto prospěšného 
projektu zapojí celá škola. Za zmínku také jistě 
stojí již tradiční Halloweenská stezka odvahy. Na 
konci října se díky žákům devátých tříd naše ško-
la proměnila v doupě strašidel, duchů, čarodějů  
a jiných hrůzostrašných potvor. Děti v doprovodu 
rodičů měly možnost si po soumraku strašidelnou 
stezku projít. Asi 250 dětí svůj strach překonalo  
a došlo až do cíle. Halloweenský večer byl zakon-
čen přenocováním našich deváťáků ve škole. I oni 
si užili strašidelnou noc, jak se patří. Pozadu nezů-
staly ani děti ve školce a na oslavu halloweenu si 
uspořádaly strašidelnou party v maskách. A pro-
tože se Vánoce blíží mílovými kroky, přeji nejen 
žákům a učitelům, ale všem lidem klidné prožití 
svátků vánočních a šťastný vstup do nového roku.                                                                      
 

Mgr. Zdena Nováková

GYMNÁZIUM OSTROV

MŠ MASARYKOVA

SE SPŠ DO VÝROBY I VÝZKUMU

Jazykové projekty na gymnáziu
Výuka cizích jazyků na ostrovském gymnáziu je 
úzce propojena s řadou projektů, které umožňu-
jí studentům i pedagogům aktivní komunikaci 
s rodilými mluvčími. V září to byl již čtvrtý ročník 
intenzivního kurzu anglického jazyka, jehož lekto-
rem byl opět Guy Cheetham, britský právník, který 
si při našem historicky prvním kurzu studenty zís-
kal svou vřelostí a přehledem. Gymnázium Ostrov 
nabízí svým žákům také možnost absolvovat kurz 
anglického jazyka s rodilým mluvčím formou mi-
moškolních aktivit. Kurz probíhá jedenkrát v měsí-
ci a vede ho zkušená britská lektorka Lisa Cunniff. 
Oblíbený projekt Edison, kdy na škole působí za-
hraniční studenti z celého světa, se uskuteční na 
přelomu února a března. Tradiční studijní výjezd 
do Velké Británie, který připravují naši angličtináři 
již více než 20 let, tentokrát zavede gymnazisty do 
Walesu. Co se týče německého jazyka, pokračuje 
úspěšně spolupráce s partnerskými gymnázii ve 
Wunsiedlu, Hofu a Schwarzenbergu. Kromě roč-
ních studijních pobytů našich žáků se připravují  
i společné workshopy v projektu Kombitag.

Pravidelně každou středu chodíme s dětmi bruslit 
na zimní stadion za podpory Ostrovské tepláren-
ské a trenérů HC Čerti Ostrov. V pátek 6. listopa-
du byly děti na výletě v Oboře Hájek a přivezly 
zvířátkům jejich oblíbené dobrůtky. Již tradičně  
v prosinci zveme rodiče našich dětí na společné 
mikulášské a vánoční tvoření, to se letos uskuteč-
ní 3. prosince. Krásné Vánoce přeje všem:
 

kolektiv MŠ Masarykova

Ve snaze propojit teorii s praxí vyhledáváme pří-
ležitosti, jak co nejčastěji zprostředkovat studen-
tům kontakt s reálným pracovním prostředím.  
K nejnovějším počinům patří spolupráce s firmou 
EPT Connector: skupina 16 studentů oboru strojí-
renství 2. až 4. ročníku na pravidelných sobotních 
stážích plní samostatné úkoly na strojích a zaří-
zeních firmy, kdy musí propojit teoretické školní 
znalosti s manuální dovedností. Na studenty do-
hlíží a radou jim jsou nápomocni zaměstnanci fir-
my. Naopak své teoretické vědomosti a vědecký 
potenciál mají možnost rozvíjet členové kroužku 
matematiky a fyziky (MAFÝK). Těm se spolupráce  
s vysokými školami vskutku vyplácí, 15 z nich se na 
pozvání ČVUT FEL zúčastnilo celostátního setkání 
s matematikou a fyzikou v Temešváru. Velkým 
úspěchem je i týdenní seminář studentky třídy L1 
Kateřiny Bartošové spojený se studijním pobytem 
v Evropské organizaci pro výzkum fyziky (CERN) v 
Ženevě. Kateřina byla vybrána MFF UK na základě 
svých výsledků ve fyzikálních soutěžích. Listopad 
se nesl ve znamení řady soutěží, škola byla např. 
pověřena organizováním 8. ročníku Mistrovství 
škol ve hře Pišqworky. Soutěže podporující logic-
ké myšlení se v oblastním i krajském kole zúčast-
nilo 12 tříčlenných týmů. Naši studenti nebyli jen 
vlídnými hostiteli, ale i tvrdými soupeři. Studenti 
oboru Informační technologie, Elektrotechnika  
a Technické lyceum se zapojili do 8. ročníku celo-
státní soutěže ve znalostech z oboru informační  

Své jazykové znalosti a dovednosti mají možnost 
rozvíjet nejen žáci, ale i učitelé naší školy. V rám-
ci projektu „Nové příležitosti pro školu“, financo-
vaného z Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost, absolvovali tři pedagogo-
vé prohlubující jazykové studium ve Velké Británii 
a Irsku, pro dalších šest jsou připraveny týdenní 
studijní stáže na partnerských gymnáziích v SRN. 
Součástí projektu byl také jazykově-poznávací 
pobyt v rakouském Salzburgu, kterého se zúčast-
nilo 40 žáků a tři učitelé gymnázia. Ze stejného 
zdroje je financovaný i projekt „Nové příležitosti 
ve výuce cizích jazyků“, umožňující našim žákům 
i učitelům prohlubovat svou angličtinu, němčinu 
či francouzštinu formou tzv. „blended learningu“ 
s využitím interaktivních počítačových programů.
Na závěr je třeba připomenout, že výuka cizích 
jazyků na ostrovském gymnáziu se neomezuje 
pouze na hodiny jazyků, ale formou metody CLIL 
probíhá i v zeměpise, biologii, chemii či fyzice  
v  moderní 3D laboratoři.
 

Mgr. Jiří Fresser

a telekomunikační technologie Bobřík informati-
ky. Loni se národního kola zúčastnilo 44 454 sou-
těžících z 500 škol. V této konkurenci bylo 20 na-
šich studentů vyhodnoceno jako úspěšný řešitel.
Opomenout bychom neměli ani naše sportov-
ce, kteří navázali na bohatou tradici sportovních 
úspěchů. Bodují nejen v krajském žebříčku střed-
ních škol, ale účastnili se i republikového finále  
v basketbalu (3 na 3) konaném v Brně. Na naší 
škole se stalo nepsanou tradicí, že některé třídy se 
rozhodnou pro hromadné dárcovství krve, tento-
krát se štafety ujala třída I4. Děkujeme.
Závěrem bychom rádi pozvali rodiče a žáky 9. tříd 
ZŠ na Den otevřených dveří 3. prosince od 10 do 
17 hod. Rádi všem představíme jednotlivé studij-
ní obory a budeme i nápomocni radou při rozho-
dování o profesní budoucnosti potencionálních 
studentů. Přítomen bude i zástupce našeho dlou-
holetého partnera firmy Witte Nejdek, který pro 
naše studenty zajišťuje odborné praxe a brigády, 
pro některé i budoucí zaměstnání.
K fotografii: II. ročníku Leteckého dne se zúčast-
nilo 24 týmů. Rakety a draci z dílen studentů pře-
kvapili originálními tvary a letovými schopnostmi, 
padl i školní rekord v doletu rakety (53 m). Další 
informace ze života školy i obrazovou dokumen-
taci najdete na: spsostrov.cz nebo facebooku.
 

Mgr. Lenka Bardová
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KALENDÁŘ ZUŠ OSTROV

1. prosince 16.00 hod., Společenský sál DK
Předvánoční posezení s důchodci, pořádá Chari-
ta Ostrov – hrají žáci Kateřiny Bodlákové a Josefa 
Traksla.

inzerce

ZŠ PRAKTICKÁ A ZŠ SPECIÁLNÍ

V říjnu žáci pravidelně navštěvovali Městskou 
knihovnu a zapojovali se do projektu „Čteme  
s radostí.“ Při návštěvách v Ekocentru se dozvěděli 
zajímavosti ze světa ptáků, seznámili se s živoči-
chy žijícími v okolí Boreckých rybníků. Poté si žáci 
napsali malý testík a obstáli v něm na výbornou. 
V Letohrádku pod vedením Zdeňky Bílkové vyrá-
běli různé výtvarné práce, např. vázané leporelo 
k výstavě Hele, kniha, tvoření na téma Černobílé 
struktury a posledním a opravdu zdařilým vý-
robkem byla halloweenská maska. Poděkování 
patří i policistce Krylové, která školu navštěvuje 
pravidelně a seznamuje žáky s právním řádem, 
dopravními předpisy a prací policie. Žáci navští-
vili také FOH a zúčastnili se hlasování o nejlepší 
divácký film.
Krajskou soutěž v orientačním běhu pod vede-
ním vychovatelky A. Čermákové škola pořádala  
15. října. Naši žáci se umístili takto: mladší žákyně 
1. místo Gabriela Gáborová, 2. místo Lenka Di-
dová, 3. místo Vanesa Bílá; starší žákyně 3. místo 
Vanesa Šugarová; mladší žáci 1. místo Štefan Šan-
dor, 2. místo František Goga, 3. místo Kristián Šan-
dor; starší žáci 1. místo Nicolas Klejch, 2. místo Jiří 
Filo, 3. místo Lukáš Tokár. Všem zúčastněným dě-
kujeme a gratulujeme. Rovněž děkujeme MDDM 
Ostrov za spolupráci při organizaci závodu.
Den otevřených dveří se na ZŠP a ZŠS koná  
8. prosince. Srdečně zveme ostrovskou veřejnost 
k prohlídce školy. Zúčastnit se mohou nejen rodi-
če budoucích žáků, ale všichni, kdo mají zájem se 
s životem školy blíže seznámit.
 

Mgr. Jana Kopecká

ZŠ MÁJOVÁ

Pomáhejme společně těm, kteří to potřebují! 
Naše škola se zapojila do projektu Dobrý anděl  
a spolu s rodiči žáků i ostatními návštěvníky, kteří 
navštíví „Den otevřených dveří“, přispěje finanční 
částkou na Konto Dobrého anděla. Každá třída 
vyrobila různé andělíčky a nabídne je k prode-
ji právě v Den otevřených dveří, který se koná  
4. prosince. Nadační fond Dobrý anděl podporu-
je rodiny s dětmi, které se vlivem rakoviny nebo 
jiné vážné nemoci dostaly do finanční tísně. Přes 
30 tisíc dárců – Dobrých andělů – tak od vzniku 
nadačního fondu r. 2011 pomohlo více než 1800 
rodinám. Je úžasné, kolika lidem není lhostejné, 
co prožívají rodiny kolem nás, které postihlo one-
mocnění, jenž je postrachem. Děkujeme všem za 
návštěvu a zakoupení andílka.
Žáci tříd 1.A a 2.C se zapojili do výtvarné sou-
těže, projekt Karlovarského kraje a společnosti 
EKO-KOM, a.s. Tématem je „Hrajeme si s odpady“. 
Kategorie mají definovaný návrh na výtvor, který 
musí být vytvořen z odpadů. Obě naše třídy měly 
téma „Včelí medvídci“ a vy se můžete podívat na 
jejich výtvory. Držíme palce, ať se kolektivy skvěle 
umístí! Celý kolektiv ZŠ Májové přeje krásné a po-
hodové Vánoce a šťastný nový rok 2016. Více na 
www.3zsostrov.cz
 

Mgr. Michaela Budaiová

Dětská tvorba v soutěži „Hrajeme si s odpady“
Foto: Archiv školy

2. prosince 17.00 hod, Půda Staré radnice
Na cestě do Betléma – společný předvánoční po-
řad souboru NA POSLEDNÍ CHVÍLI/Lucie Veličková 
a HOP-HOP/Ondřej Šulc
         
3. prosince 17.00 hod., Půda Staré radnice
Vánoční koncert sólistů
 
8. prosince 17.00 hod., Koncertní sál školy
I. Interní vánoční koncert
 
8. prosince 17.00 hod., Půda Staré radnice
Aškenazyfest – prózy Ludvíka Aškenazyho před-
nášejí členové souboru NA POSLEDNÍ CHVÍLI/Lu-
cie Veličková
     
10. prosince 9.00 hod., 11.00 hod., Dům kultury
Život k sežrání, Zápisník Norberta Borovičky – hra-
ní pro školy souboru HOP-HOP/Irena Konývková
 
10. prosince, 17.00 hod., Koncertní sál školy
II. Interní vánoční koncert
 
13. prosince 15.00 hod., Divadelní sál DK
Adventní koncert ZUŠ Ostrov
 
15. prosince 16.30 hod., Koncertní sál školy
Třídní koncert žáků Libuše Vilímovské
 
16. prosince 16.30 hod., 18.00 hod., Koncertní 
sál školy
Třídní koncert žáků Dagmar Tölgové a Iriny Široké
 
17. prosince 15.00 hod., MINIDIVadélko
Na cestě – předvánoční vystoupení souboru NA 
POSLEDNÍ CHVÍLI pro sdružení Náhradním rodinám
           
17. prosince 17.00 hod., Oranžerie Václava Havla
Vánoční koncert žesťového oddělení
 
17. prosince 18.00 hod., Koncertní sál školy
Třídní koncert žáků Evy Pfeifer Kubišové
 
18. prosince 10.00 hod., 12.00 hod., Divadelní 
sál DK
Útěk – hraní pro školy souboru HOP-HOP/Irena 
Konývková
 
18. prosince 19.30 hod., Divadelní sál DK
Útěk – premiéra souboru HOP-HOP/
Irena Konývková
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ÚSPĚŠNÝ START MIRÁKLU

Taneční skupina Mirákl při ZUŠ Ostrov má od září 
za sebou spoustu akcí, některé na mezinárodní 
úrovni. Do školního roku vstoupila soustředěním 
v Čestlicích, které vyhrála v rámci tour Taneční 
skupina roku. Týden v pražském Aquapalace ale 
nebyla jen zábava, tanečníci se věnovali přípravě 
pod vedením špičkových lektorů na balet, jazz 
a současný moderní tanec. Začátkem října pak 
skupina reprezentovala ČR na Mistrovství Evropy 
v show dance na Gibraltaru. I když ve startovní 
listině ostrovští tanečníci patřili mezi nejmladší, 

inzerce

PREMIÉRA SOUBORU HOP-HOP

18. prosince 19.30 hod., Divadelní sál DK Ostrov
Premiéra souboru HOP-HOP
Ota Hofman: Útěk
Příběh Saši Tichého z páté třídy a 16letého Fan-
gia, chlapců velmi rozdílných povah a rozdílného 
zázemí, které náhoda, zvláštní životní situace,  
a také trochu strach a pocit osamění svedou do-
hromady.
Saša: Jan Roháč
Fangio: Vojtěch Palm
Scénář a režie: Irena Konývková
Pohybová inspirace: Markéta Vajdíková
 
Scénář vznikl podle knihy čestného občana 
města Ostrova Oty Hofmana, významného 
českého prozaika (Odysseus a hvězdy) a scená-
risty (Pan Tau, Lucie, postrach ulice, Chobotnice  
z II. patra), představitele současné literatury a fil-
mu pro mládež, jehož jméno nese ostrovský dět-
ský filmový festival.
 
Soubor HOP-HOP pod vedením Ireny Konývkové 
pracuje již 35. rokem, za dobu svého působení 
má na kontě víc jak 70 premiér. Mnohé z insce-
nací byly viděny na národních přehlídkách všeho 
druhu (Dětská scéna, Wolkrův Prostějov, Šrámkův 

Záběr z představení „Útěk“ souboru HOP-HOP
Foto: Archiv ZUŠ Ostrov

Z vystoupení Wintonovy vlaky
Foto: Archiv ZUŠ Ostrov

probojovali se do finále a obsadili 7. místo.
 
Dne 7. listopadu se skupina zúčastnila prestiž-
ní taneční přehlídky Dance Life Expo v Brně. Na 
jednom jevišti je zde možné potkat jak špičkové 
profesionální, tak amatérské tanečníky. Mirákl tu 
tančil v rámci programu České taneční organizace 
Mistr Mistrů, kdy se všichni mistři ČR v nejrůzněj-
ších tanečních disciplínách (hip-hop, disco, latina, 
street, jazz, ad.) utkají před odbornou i laickou 
porotou o titul nejlepší skupiny a choreografie. 
Za choreografii Wintonovy vlaky tento titul získali 
právě ostrovští tanečníci spolu s oceněním cho-
reografky a vedoucí skupiny magistry Andrey Bu-
rešové, a to za celkové pojetí choreografie, citlivé 
zpracování vážného tématu a jeho interpretaci 
samotnými tanečníky. „Tohoto titulu si nesmírně 
vážíme, všechny choreografie, které zde soutěžily, 
již prošly svými soutěžemi, vyhrály titul Mistrů ČR, 
většinou mají za sebou i mezinárodní reprezen-
tace. Díky výhře se tak stáváme hlavní tváří tour 
České taneční organizace pro rok 2016,“ uvedla 
umělecká vedoucí skupiny.
 
V prosinci tanečníky čeká vyvrcholení sezóny  
v podobě reprezentace na Mistrovství světa v mo-
dern a jazz dance v Polsku. „Právě tyto disciplíny 
jsou naší srdeční záležitostí. Mirákl zde předsta-
ví 14 choreografií, které získaly nominaci za ČR,  
z toho devět jako Mistři ČR, ostatní z pozice vice-
mistrů. Představí se zde jak naše skupiny, tak vý-
borné sólistky jako Marta Šafářová nebo Karolina 
Kunzová. Přípravu na tuto soutěž nepodceňuje-
me a na parketě trávíme každou volnou chvilku. 
Zároveň nás diváci mohou vidět vystupovat na 
různých společenských a kulturních akcích, jako 
je např. zahájení a zakončení Festivalu Oty Ho-
fmana, na slavnostních plesech. Jen za minulý 
školní rok těchto akcí bylo přes 60. Já osobně jsem 
vždy na své tanečníky pyšná. To, co na jevišti do-
kážou, je díky jejich svědomitému a energickému 
přístupu k tréninku. Právě díky tanečníkům získá-
vají mé choreografie svou tvář. A já jsem ráda, že 
právě v Ostrově má tato výborná dětská skupina, 
která letos postupuje do juniorské kategorie, své 
následovníky v našich 55 mladších tanečnících,“ 
prozradila Andrea Burešová. Ve spolupráci s kole-
gyněmi připravila:
 

Mgr. Hana Vaculíková

Písek, Mladá scéna, Loutkářská Chrudim, Jiráskův 
Hronov, celostátní kola soutěží ZUŠ, atd.) či na 
mezinárodních a světových festivalech (v Itálii, 
Anglii, Rakousku, Německu, Švýcarsku, Litvě, Slo-
vensku, Belgii, Lucembursku ad.). Inscenace Útěk 
byla vybrána na 14th International Children´s 
Festival of Performing Arts 2016, který se koná 
ve dnech 7. až 10. ledna 2016 v Bombaji v Indii.
 
Vstupné pro členy Klubu Martin 70 Kč, 
vstupné 100 Kč
Vstupenky je možné zarezervovat na: 
reditelka@zusostrov.cz, či koupit přímo v poklad-
ně Domu kultury Ostrov.
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VETERINÁRNÍ AMBULANCE

POZNEJME SVŮJ REGION

ZAŠÍVÁRNA V ZIMĚ

Privátní veterinární lékařka Lenka Müllerová 
oznamuje úpravu ordinačních hodin:
po 10.00-14.00, 16.00-19.00 hod.
út 10.00-14.00, 16.00-19.00 hod.
st 16.00-19.00 hod.
čt 10.00-16.00 hod.
pá10.00-16.00 hod.
so 8.00-11.00 hod.
ne 20.00 hod. OBJEDNANÍ PACIENTI.
Pohotovostní služba! Volejte tel. 773 136 131
Těšíme se na vaši návštěvu.
 

MVDr. Lenka Müllerová

Lesopark Borecké rybníky a jeho naučná stezka 
existují již pět let! Neuspořádané místo za pekár-
nou se starými garážemi, málo upravenými pěši-
nami, náletovými křovinami a škvárovým hřištěm 
se významně proměnilo. Vznikla velká odpočin-
ková zóna: trávníky, nové cesty s lavičkami, můst-
ky a mola, altánky, dokonce i ohniště. (Snad jen ty 
přerostlé kopřivy trochu vadí.)
Informační tabule naučné stezky seznamují ná-
vštěvníky s chráněnými rostlinami a živočichy  
i celou řadou dalších zajímavostí. Mnohé, zejmé-
na malé děti, láká pozorování i přikrmování vod-
ního ptactva. Park je zejména o víkendech hojně 
navštěvovaný. (Fotografie na titulní straně tohoto 
čísla pochází z roku 2011.)
 

Text a foto: Jiří Ciprian

Zašívárna se k „zimnímu spánku“ neuložila. S blí-
žící se zimou dění v Zašívárně rozhodně neustalo, 
ačkoliv se naše aktivity z venku přesouvají více do 
prostor klubovny. Díky vstřícnosti Domu kultury 
Ostrov navštívily děti z klubu divadelní pohádku 
„Čert to nemá nikdy lehké“, která se jim moc líbi-
la. Obzvláště, když v roli čerta poznali „toho pána  
z Ordinace“, Jana Čenského. V posledních sluneč-
ných dnech jsme si v rámci filmového festivalu 
na náměstí zazpívali na koncertě Jaroslava Uhlíře  
a byli si zahrát ping-pong Na Kopci za Vejškovkou. 
Slunná odpoledne jsme také využili k běžeckým 
kláním a pěstování vztahu k přírodě, ve kterém 
naši klubáci ještě krapet tápou. V prosinci se naši 
klienti zúčastní okresního kola talentové soutěže 
v Kadani, odkud si vloni přivezli krásné 4. místo za 
hudební vystoupení.
Zašívárna má ovšem mnohem širší rozsah činnos-
tí. Od organizace Náhradním rodinám, o.p.s jsme  
přijali pozvání prezentovat náš náhled na proble-
matiku „Dítě v náročné situaci“. Dalším organiza-
cím a pěstounům jsme během setkání v Krajské 
knihovně Karlovy Vary představili jak činnost 
klubu, tak nabízené sociální služby. Ukázkou jsme 
přiblížili, co je streetwork (doslova práce na ulici) 
a jak vlastně v terénu probíhá. Přítomní tak mohli 
blíže poznat streetwork jako jeden z nejdůležitěj-
ších nástrojů pro kontakt s klienty.
Co napsat na závěr? Blíží se Vánoce, přejeme 
všem jejich klidné a pohodové prožití v kruhu 
nejbližších a pod stromečkem spoustu radosti. 
Ať se vám vydaří vstup do roku 2016 ve znamení 

PEPAMARKET
Moříčovská 1431
363 01 Ostrov

otevírací doba:
            po - pá   8:00 - 17:00
            so -        9:00 - 13:00
            ne -        zavřeno

2199.-

Novinky za skvělé ceny!Připravte se včas na zimu

elektrická řetězová pila

ponorné čerpadlo
750C  2 v 1

elektrický fukar/vysavač 
na listí
příkon: 3000 W
funkce: sání nebo fukar
objem sběrného vaku: 45 litrů
drtící poměr: 10:1
ramenní popruh

799.-

napětí/frekvence: 230V/50Hz
příkon: 750 W
nastavitelná výška dna

2 v 1

1299.-

NOVINKA

Váš dobrý soused

nabíječka baterií SH 631
3 stupně nabíjení
porucha diagnostiky systému
ochrany proti přehřátí,
zkratu a přepólování

jmenovitý proud: 28 A
výstupní proud: 160 A
pro elektrody 2 – 4 mm

svářecí invertor 

rozsah proudu MIG: 40 – 160 A
pro drát 0,6 – 1 mm

svařečka pro svařování
v ochranné atmosféře

3699.-
399.-

5999.-

příkon: 2000 W
otáčky: 7000/min.
délka lišty: 40 cm (16”)
napnutí řetězu bez nářadí

Společnost Eden Group a.s.
PŘIJME NOVÉ ZAMĚSTNANCE

do hotelu Carlsbad Plaza 
v Karlových Varech na pozice:

POŽADUJEME
základní vzdělání | trestní bezúhonnost 

aktivní přístup k práci 

NABÍZÍME
mzdové ohodnocení do výše 13.000,- Kč 

Zajímavé personální benefity

KONTAKT
Jaroslav Blažek - HR Manager 

(+420) 774 674 547 | blazek@edengroup.cz

PRADLENA        ŠVADLENA  
MANIPULANT V PRÁDELNĚ  

POMOCNÁ SÍLA DO KUCHYNĚ

inzerce

inzerce

Chráněný kosatec žlutý (2012)

Choroš sírový (2012)  Foto: Jiří Ciprian

Foto: Milan Veselý

štěstí, úspěchu a zdraví nejen v soukromém, ale  
i pracovním životě. Budeme se těšit na vzájemná 
setkání.
Služba je poskytována z finančních prostředků po-
skytnutých Karlovarským krajem a městem Ostrov.
 

Lenka Kubínová, Milan Veselý, Saša Šedová
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inzerce

PRVNÍ SNÍH KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

RUCE PLNÉ LÁSKY

Kalendář veřejných turistických akcí v listopadu
 
5. prosince:   Praha, Předvánoční zájezd 
 do hlavního města  
11. prosince:   Německo, Adventní zájezd 
 do Durynska (Výmar a Erfurt)                                      
19. prosince:   Chebsko, Vánoční tržiště v Chebu  
26. prosince:   Karlovy Vary, 
 Procházka městem za jeho historií  

1. ledna:   Stráž nad Ohří, 
 Novoroční výstup na Nebesa
Bližší informace (doba odjezdu, počet km, org. 
propozice) budou k dispozici vždy od středy pro 
příslušný sobotní termín ve vitríně KČT na Míro-
vém náměstí u autobusové zastávky na K. Vary. 
Více na: www.turiste.webpark.cz
 

RNDr. František Wohlmuth

V rámci celostátního týdne soc. služeb ČR se 
7. října uskutečnil další díl společného dlouhodo-
bého projektu Domova pro seniory v Perninku p.o.  
a ZŠ v Perninku s názvem „Ruce plné lásky“. Cílem 
projektu je mezigenerační setkávání. Projekt je 
naplňován jednotlivými tematickými setkáními, 
jejichž náplní je společné tvoření dětí a seniorů. 
Říjnové setkání jsme nazvali „Strom života“ a pro-
běhlo přímo v Domově pro seniory v Perninku. 
Cílem bylo zamyšlení se nad průběhem lidské-
ho života. Vše bylo demonstrováno na malém 
stromečku, který děti a senioři společně zasadili  
a o který se budou společně starat. Jak dlouho 
strom roste, co vše ho během růstu potká (sucho, 
velká voda, oheň, nemoci aj.)? Strom je jako člo-
věk, který roste, vyvíjí se, ale také stárne.
Obyvatelé Domova si pro žáčky připravili zajíma-
vé cvičení paměti pomocí rčení a pranostik a také 
se soutěžilo v hádání hádanek. Děti zas přinesly 
vyrobené barevné listy z papíru a s obyvateli Do-
mova na ně domalovávali žilky pomocí tuše. Celá 
akce byla také věnovaná podzimu a přírodním 
materiálům, proto další výtvarná činnost směřo-
vala k výrobě obrazu z přírodního materiálu, který 
znázorňuje barevný podzim. Všichni společně se 
učili píseň Září od známého autora Zdeňka Svě-
ráka, kterou si v průběhu odpoledne několikrát 
zazpívali. Na závěr si žáci I. st. připravili krátké pás-
mo písní a básní. Setkání bylo ukončeno rozlou-
čením s létem a větve ve vestibulu Domova jsme 
symbolicky vyzdobili papírovými podzimními lis-
ty. Akce se vydařila a všichni se již dnes těší na dal-
ší setkání, které se uskuteční ještě letos a bude se 
dotýkat tématu vánočních svátků. Na závěr chci 
poděkovat všem, kdo se na přípravě a průběhu 
akce podíleli a také Karlovarskému kraji, s jehož 
přispěním je naše služba financována.
 

Bc. Alfréd Hlušek, ředitel DPS Pernink

Děti a senioři společně tvoří. Foto: Autor textu

Karlovy Vary – zima v lázeňských lesích Foto: autor textu

Letos napadl v Ostrově první sníh nečekaně 14. října. 
Foto: Archiv Redakce OM
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- GALANTERIE - jehly, nitì, stuhy, špendlíky, metry...
- pomùcky pro patchwork, nùžky, køídy, vyšívání, korálky...

- broušení nožù a nùžek
- kompresory a vzduchotechnika, pøíslušenství

- prodej a servis ŠICÍCH STROJÙ pro domácnost a prùmysl

Po-Pá
8:00-12:00

13:00-17:00

Ostrov
Dukelských hrdinù

1357
www.sicistrojevik.cz

tel: +420 353 821 923

STROJE A TECHNIKA

Vladimír Vik

mob: +420 602 455 247

GALANTERIE

Petra Viková
tel: +420 353 822 480

mob: +420 724 264 776

nová GALANTERIE v Ostrovì

inzerce

PLES MĚSTA A DK OSTROV ORBIS PICTUS OSTROV

PALIČKOVANÁ KRAJKA VÁNOČNÍ BETLÉMSKÉ LADĚNÍ

POHODOVÉ PŘEDVÁNOČNÍ 
POSEZENÍ

Město Ostrov ve spolupráci s Domem kultury 
připravily oblíbený ples, který se tentokrát koná 
21. ledna 2016. K tanci a poslechu zahraje taneční 
skupina Concordia Show Band a hlavní hostem 
bude Hana Zagorová. Hudební produkce bude 
probíhat také v T-klubu a v Kavárně. Předprodej 
zahájen od 1. prosince ve všech infocentrech 
města Ostrov a online na: www.dk-ostrov.cz
I tentokrát můžete využít dárkové vstupenky a vě-
novat dárek v podobě jakékoli akce Domu kultury 
svým blízkým (dárková vstupenka se nevztahuje 
na kino). Zakoupíte ji v Infocentru Domu kultury.
 

Martina Pavlasová

Program:
29. listopadu  
14.00 hod.,   Mírové nám. Ostrov, Vánoční trhy
16.00 hod.,   kostel sv. Anny v Sedleci, I. adventní 

koncert
1. prosince 
16.45 hod.,  Dům kultury Ostrov, vystoupení pro 

charitu
6. prosince
16.00 hod.,  kostel sv. Petra a Pavla v Hroznětíně
8. prosince
17.00 hod.,  klášterní kostel Ostrov, vernisáž výstavy 

Betlémy
20. prosince  
15.00-17.00 hod., Stará radnice Ostrov, obřadní síň
25. prosince 
15.00 hod.,   kostel sv. Michaela a Panny Marie 

Věrné, Ostrov
30. prosince 
16.00 hod.,  kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova, 

Suchá
Za sbor Orbis pictus srdečně zve k poslechu:
 

Michaela Šamšová

Paličkovaná krajka je stále oblíbenější. Už dávno 
neplatí, že paličkují jenom naše babičky. Stále 
častěji se setkáváme s krajkovými oděvy, byto-
vými i módními doplňky a užití krajky je čím dál 
populárnější; 9. prosince v 17 hod. vás zveme 
do Informačního centra zámku Ostrov v pod-
kroví na přednášku odbornic Dagmar Málkové  
a Jany Dvořákové na téma „Historie paličkování 
v Krušných horách“. Dozvíte se zajímavosti nejen 
o vývoji paličkování, které se k nám dostalo již  
v 16. století z německého Annabergu, ale i pikant-
nosti o klíčové osobnosti paličkování Barboře 
Uthmann a jejím vlivu na rozvoj zručnosti zdej-
ších žen. Přednáška je součástí projektu Stříbrná 
stezka – Silberstrasse, I. investiční etapa, který byl 
realizován v rámci Programu Cíl 3 / Ziel 3 na pod-
poru přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi ČR 
a Svobodným státem Sasko, spolufinancovaným 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Vstup 
volný! 

Bc. Petra Žídková

2. prosince až 10. ledna 2016
„Už se zase těšíme na Ježíška, copak nám asi na-
dělí?“ Tuto píseň všichni známe, zaznívá často  
v předvánoční době a probouzí v nás radost 
z přicházejících svátků. Každý má své přání darovat  
a být obdarován. Vánoce se blíží a s nimi i mnoho 
úkolů, tak aby byly krásné. A budou takové, když 
budeme na sebe myslet, budeme se mít rádi a bu-
deme na sebe slušní. A bude-li i očekávaný dáre-
ček, co víc chtít? Den 24. prosince, právem nazý-
vaný Štědrý den, kdy se v Betlémě rodičům Marii 
a Josefovi narodilo děťátko (to rozmilé pacholát-
ko, jak se zpívá v koledě). Byli chudí, neměli nic 
než nuzné obydlí. Dobří lidé se však o ně postara-
li, přinášeli dary. Přicházely i děti přivítat malého 
Ježíška. Proto i my se v tento den obdarováváme, 
ale myslíme i na ostatní lidi, kteří se ocitli v chu-
době. Celý tento biblický příběh: Narození Páně, 
svatá Rodina, dárci nesoucí dary, pastýři se stády 
oveček, nám vyprávějí betlémy. Mají nejrůznější 
podobu a jsou z odlišných materiálů, vytvořené 
uměleckými mistry nebo prostými lidmi, mají 
jejich duši, srdce a víru. Jeden evangelický farář 
napsal: „Betlém je mezi národy něco jako domácí 
oltář prostého člověka.“ Neměl by chybět v žádné 
rodině, tak jako ozdobený stromeček.
V kostele Zvěstování Panny Marie vám nabídne-
me pravou vánoční atmosféru, uvidíte zde mno-
ho betlémů. Výstavu připravili sběratelé a tvůrci 
za patronace Spolku přátel města Ostrova a vy-
datné pomoci pracovnic Kláštera a Domu kultu-
ry. Přijdete-li na vernisáž 8. prosince v 17.00 hod., 
váš zážitek umocní vystoupení pěveckého sboru 
Orbis pictus. V jeho repertoáru najdete i to skry-
té srdíčko, neboť hudba a písně jsou betlémům 
blízké a vánoční zázrak projasňují. Těšíme se na 
vaši návštěvu a věříme, že naše naděje se naplní. 
Za SPMO a všechny betlémáře vám přeji příjem-
ně strávený adventní čas a ještě krásnější vánoční 
svátky.
 

Zdeňka Janischová (kráceno)

V prosinci ovládne prostory Staré radnice vánoční 
pohoda. Na výstavě od 28. listopadu do 10. led-
na se dozvíte něco o vánočních zvycích, můžete 
se inspirovat z kuchařských receptů novoročních 
jídel nebo si odnést malého andělíčka, zvoneček 
či jiné vánoční okrasy. Abychom vám zpříjemnili 
předsváteční přípravy, připravili jsme na posled-
ní adventní neděli pohodové setkání s šikovnými 
ručičkami. Uvidíte, jak se vyrábí patchwork, ori-
gonizér, steampunkové šperky, kloboučky nebo 
ozdoby. V unikátním prostoru obřadní síně vám 

Foto: Archiv agentury

Foto: Archiv sboru Orbis pictus

Kresba: Aneer

zazpívá Orbis pictus. A pro děti bude připravena 
Pohádková škola Kata plzeňského a Pohádkové 
malování s Mirkem Vostrým. Chybět nebude ani 
autogramiáda knížky Pohádková kuchařka, která 
je plná nejenom dobrot, ale i obrázků a básni-
ček, co podpoří chuť k jídlu i u těch nejmenších! 
Srdečně vás zveme na příjemně strávenou neděli  
20. prosince od 13.00 hod. na Starou radnici!
Vánoční výstava: 28. listopadu až 10. ledna
Pohodové předvánoční setkání: 20. prosince 
13.00-17.00 hod.
Pohádková škola a pohádkové malování 
od 13.00 hod.
Koncert Orbis pictus Ostrov 15.00 hod.
 

Lena Pintnerová
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KULTURNÍ AKCE

inzerce

CHARITATIVNÍ KONCERT

STAROMĚSTSKÝ ADVENT

NALAĎTE SE NA VÁNOCE

Nezisková organizace Náhradním rodinám, o.p.s. 
pořádá dne 14. prosince v 18.00 hod. v Divadélku 
Točna v Domu kultury Ostrov charitativní kon-
cert s patronem naší organizace Alešem Hámou 
a dětmi z náhradní rodinné péče. Přijďte se na-
ladit na vánoční náladu, poslechnout si písničky  
a poutavá vyprávění. Na akci si též můžete zakou-
pit vánoční dárky z rukou klientů sociálně terape-
utických dílen Karlovarského kraje.
 

Mgr. Jana Míglová

Vážení spoluobčané, blíží se čas Vánoc, tedy doba 
adventu. To jsou chvíle, které by měly být pro nás 
symbolem zastavení, rozjímání, vzpomínek, ale 
také setkávání se. V Ostrově bývávala kdysi zvyk-
lost potkávat se na Starém náměstí i u příležitosti 
vánočních trhů. Novodobou tradicí se stalo roz-
svěcení vánočního stromku na náměstí Mírovém 
a Staré město se nám zdá tak trochu opuštěné. 
Proto jsme se, ve spolupráci s Domem kultury, 
rozhodli uspořádat takovou malou akci, na kte-
rou bychom vás chtěli pozvat. Budete-li mít chuť 
si zazpívat koledy, podívat se na veselou pohád-
ku, nebo si jen tak užít atmosféru Zlaté neděle  
v předvánočním Starém městě, tak budete vítáni 
20. prosince od 17.00 hod. na Starém náměstí. Za 
Občanský střelecký spolek Ostrov:
 

Ing. Jan Bureš

Prosincové koncerty mají nejen v našem městě 
velkou tradici. I tentokrát Dům kultury připravil 
v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie ně-
kolik adventních i neadventních koncertů, které 
navozují pohodu a klid vánočního času. Pěvecký 
sbor Chorus Egrensis sdružuje zpěváky z okre-
su Cheb a je pokračovatelem pěveckého sboru 
Tosta Aš, který vznikl r. 1953 v Aši. Do Ostrova 
sbor zavítá 6. prosince, kde od 15 hod. uslyšíte 
to nejlepší z jejich repertoáru. Nebudou chybět 
ani gospely a spirituály. Zazní známé melodie  
z České mše vánoční J. J. Ryby i české koledy, které 
si posluchači mohou zazpívat spolu s živým bet-
lémem. Mezi autory se objeví např. Adam Mich-
na z Otradovic, Petr a Marek Ebenovi nebo Eric 
Clapton. Další velmi zajímavý koncert nese název 
Veselé vánoční hody a přináší opravdu hvězdné 
obsazení. Těšit se mj. můžete na přední českou 
pěvkyni Zdenu Kloubovou, která již nastudovala 
více než dvě desítky stěžejních rolí koloraturního 
a lyricko-koloraturního oboru. Široký repertoár si 
vybudovala také v oboru písní, kantát a oratorií. 
Umělkyně pravidelně hostuje na zahraničních 
operních a koncertních pódiích (Německo, Fran-
cie, Itálie, Velká Británie, USA aj.), spolupracuje  
s významnými dirigenty (Sir Charles Mackerras, 
Serge Baudo, Gaetano Delogu aj.) a hudebními 
tělesy (Česká filharmonie, Symfonický orchestr hl. 
m. Prahy FOK, Liverpool Philharmonic Orchestra, 
BBC Orchestra London ad.). Dalšími účinkujícími 
jsou: Dana Hegerová flétna, Petr Přibyl viola, Jan 
Sládeček violoncello a David Švec cembalo. Usly-
šíte skladby Händela, Vivaldiho, Ryby, Cervetta 

aj. Adventní písně Veselé vánoční hody, Poslou-
chejte křesťané, Syn boží se narodil ad. Koncert 
se uskuteční 19. prosince v 17 hod. Poslední 
Velký vánoční koncert udělá radost hlavně těm, 
kdo milují gospely. Zuzana Stirská je „českou Fi-
tzgeraldovou“ a Gospel Time swinguje jako pravý 
černošský sbor. Do vystoupení vkládají celou duši 
a posluchači se často nechají atmosférou kon-
certu strhnout. Žánrově brousí často i daleko za 
hranici gospelu, neboť cílem tohoto společenství 
je především kvalitně pobavit publikum, a to jak 
hudebně, tak celým pojetím vystoupení.
Kromě těchto koncertů se můžete v Ostrově tě-
šit i na další vánoční akce, např. Výstavu betlémů  
v klášterním kostele; výstavu novoročenek, rodin-
ných vánočních receptů a mnoho dalšího uvidíte 
na Staré radnici. V rámci adventu se nezapomeňte 
zastavit na Starém náměstí, kde pro vás 19. a 20. 
prosince Dům kultury i Ostrostřelecký spolek Os-
trov nově připravil Staroměstský advent. Malou 
zajímavostí je, že kdo z vás bude mít vstupenku 
na koncert Veselé vánoční hody a přijde na Malé 
adventní zastavení, které koncertu předchází na 
Starém náměstí od 15 hod., dostane svařák na za-
hřátí zdarma. Za Dům kultury přejeme všem Os-
trovským spoustu vánoční pohody a zábavy. Na 
viděnou v novém roce.
 

Martina Pavlasová, Jan Filip, řed. DK
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OBJEVENÁ RYTINA 
OSTROVSKÉHO PARKU

Nedávno jsem při shromažďování materiálů, týka-
jících se Ostrova, objevil dosud neznámé grafické 
zobrazení města se zámeckou rezidencí. Rytina 
se nachází v universitní knihovně Thomas Fisher  
v kanadském Torontu a tvoří součást digitální 
sbírky děl Václava Hollara. Znázorňuje jižní po-
hled na město se zámeckou rezidencí a patří do 
Hollarova cyklu „Hrazená města v Čechách“. Do-
posud byla známá dvě díla, zobrazující Zámecký 
park včetně Starého města ze stejného pohledu, 
od umělců 17. stol. Zachariase Lesche a Mathause 
Meriana (viz foto).

 
Václav Hollar se narodil r. 1607 v Praze. Jeho otec 
Jan, komorník při deskách zemských v Praze, zís-
kal r. 1600 erb a šlechtický titul z Práchně. Mat-
ka Markéta byla rodem z německé rodiny, jako 
dcera Davida Lva z Loven-Grynu a z Bareytu. Po 

smrti otce Ferdinand II. vyhověl Václavově pros-
bě, aby směl erb Loven-Grynských spojit s erbem 
Hollarů z Práchně a nazývat se Prachenbergerem  
z Loven-Grynu a z Bareytu. S uměleckými pokusy 
začínal Hollar dříve, ale rytí začal praktikovat až  
v 18 letech pod vedením Aedigia Sadelera. Roku 
1627 odchází do Frankfurtu nad Mohanem, kde 
se začíná učit u Mathause Meriana, nejvýznam-
nějšího mědirytce své doby. Působil též v dílnách 
ve Štrasburku, Kolíně nad Rýnem a Antverpách. 
Od r. 1636 působil ve službách hraběte Thomase 
Howarda z Arundelu, s nímž se dostal do Anglie. 
Roku 1641 se Hollar oženil s komornou Margaret 
Tracy a zplodil s ní dvě děti. Počet rytých a lep-
taných listů Václava Hollara přesahuje 2400. Po 
technické stránce je zajímavé, že většinu ploten 
vytvořil leptací jehlou a méně užíval rydla. Hollar 
byl ve své tvorbě realista. Podal věrně každý ká-
men, strom, plot a pobořenou střechu. Naproti 
tomu Merian dosti často komponoval a ideali-
zoval. Věrností koncepce a měkkým, virtuosním 
provedením byl Hollarem daleko překonán. Přes 

všechny práce a námahu se Hollar ve stáří neu-
bránil chudobě, ve které zemřel 25. března 1677 
v Londýně. Zanechal po sobě dílo velké historické 
hodnoty, v němž věrně a do detailu ztvárnil ráz  
a povahu kraje, lodí, zbraní, kostýmů apod.
 
Zacharias Lesche je autorem kreslené předlohy 
pro známou vedutu zámecké zahrady v Ostrově, 
kterou publikoval r. 1645 Merian. Vytvořil též al-
bum zobrazující díla zahrady, jehož vzorem musel 
být traktát Salamona de Caus Hortus Palatinus  
z roku 1620. Lesche však nebyl pouhým kartogra-
fem a kreslířem, nýbrž pevnostním inženýrem. 
Mohl tedy být i autorem děl v zahradě nebo její 
části. Této domněnce odpovídá také to, že zámec-
ká zahrada byla ohrazena vysokými náspy s uplat-
něním pevnostního systému opevnění. Matthaus 
Merian se narodil r. 1593 v Basileji. Patřil k nejvý-
znamnějším mědirytcům své doby. Mědirytectví 
se vyučil u Dietricha Mayera v Curychu a pracoval 
pak ve Francii (zvláště v Paříži), Holandsku a Ně-
mecku, kde se posléze usadil ve Frankfurtu nad 
Mohanem a se svým tchánem, Theodorem de 
Bry, vedl rozsáhlou mědiryteckou dílnu. Merian 
vytvořil přes 2000 rytin. Jeho obrazy měst a krajin 
vynikají výtečnou perspektivou. Zemřel r. 1650 ve 
Schwalbachu.
 
Zmiňované obrazy od Hollara, Lescheho a Meria-
na jsou zajímavé tím, že zobrazují patrně nejstarší 
pohled na Zámecký park včetně Starého města 
ze stejného pohledu. Tato díla jsou různě propo-
jena. Přesně je známo pouze vytvoření obrazu 
Zacharia Lescheho (r. 1642). Matheus Merian vy-
užil ke svému dílu kreslené předlohy od Lescheho  
a to bylo vydáno r. 1650. Díla Meriana a Lescheho 
příliš realisticky nevypadají. Nejvíc je to zřejmé na 
zobrazení domů kolem náměstí, které jsou stejné, 
což svědčí o komponování a idealizaci zobrazení. 
Zámecký park v té době pravděpodobně takto 
honosně nevypadal. Hollarovo dílo působí přiro-
zeněji, což by mohlo svědčit o realitě zobrazení. 
Je třeba si uvědomit, že rozvoj města v 16. a 17. 
století nebyl jednoduchý. Roku 1567 vypukl vel-
ký požár, při němž shořelo 164 budov. Přestavba 
se prováděla v renesančním duchu. Další velký 
požár zničil r. 1607 celou jihozápadní část města. 
Jak dlouho se město z požáru vzpamatovávalo, 
není známo. Po r. 1620 pak začaly válečné udá-
losti. Po bitvě na Bílé hoře byla zažehnuta válka 
třicetiletá. Již v lednu 1621 byli vpuštěni do města 
císařští vojáci, kteří město odzbrojili. Ještě téhož 
roku obsadily Ostrov Mansfeldovy oddíly a vojáci 
různých národností město plenili. Ostrovem pro-
šly různé oddíly ještě několikrát. Ubytovala se tu  
i část saského vojska v počtu 1500 mužů, a to i se 
ženami a dětmi. Ostrov měl tehdy zhruba polovi-
nu obyvatel. V roce 1622 si město stěžuje na silné 
poškození. Mnoho domů je prázdných. V březnu 
1622 byl Ostrov ustanoven jako místo srazu pro 
nově stavěné regimenty Sprinzensteinova pluku 
Maxmiliána Bavorského a v březnu následujícího 
roku ležela v Ostrově kompanie generálkomisaře 
LaMotta, která zde setrvala až do června. Počát-
kem července 1623 se zde ubytovala Maradaso-
va jízda. V roce 1623 získal město Julius Jindřich.  
O dva roky později pak vlastnictví rozšířil na celé 
panství. V roce 1635 je stav stále neutěšený. Řád-
ně je obydleno 37 domů a dalších 37 je pustých. 
Na předměstí pak 23 domů obydlených a 41 pus-
tých. V květnu 1635 se zde usadil štáb a kompa-
nie Wanglerova nového pluku. Do r. 1640 bylo 
vykoupeno 60 obytných domů, stodol a zahrad V Ostrově dosud nepublikovaná rytina Václava Hollara, zobrazující město a zámeckou rezidenci v 17. století
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z důvodu výstavby zámecké zahrady. V březnu 
1641 ležel kolem Ostrova se svou armádou polní 
maršálek Piccolomini, který odtud pronásledoval 
švédského generála Bauera.
 
Z výše popsaných událostí je zřejmé, že po r. 1620 
nastaly Ostrovu špatné časy. Jestliže se přestavba 
po požárech do té doby nestihla, nebylo to asi 
ani v dalším období reálné. Otázkou také je, jak 
se na obnově města podílel nový majitel Julius 
Jindřich. Jak je uvedeno výše, ještě r. 1635 byl 
stav města neutěšený. Vzhledem k tomu, že asi 
polovina domů bylo pustých, muselo do té doby 
chátrání města pokračovat. Není známo, kam se 
nastěhovali obyvatelé vykoupených domů na 
výstavbu zámecké zahrady. Pravděpodobně do 
pustých domů ve městě, čímž snad chátrání měs-
ta skončilo. O době, v níž bylo město vybudová-
no, není zjištěno nic určitého. Při velkém požáru 
v září 1795 shořel farní a městský archiv, kde byly 
pravděpodobně uloženy mnohé důležité listiny. 
Při pohledu na Hollarův obrázek je vidět, že chybí 
celá jihozápadní část domů, což by odpovídalo 
stavu po požáru r. 1607, kdy byla tato část měs-
ta zničena. V zámecké zahradě jsou ještě obytné 
domy a na ostatních stavbách je vidět, že jsou ze 
dřeva. To by odpovídalo skutečnosti. Mohlo by se 
tak jednat o realistický pohled na Ostrov v první 
polovině 17. stol. z rané tvorby Václava Hollara. 
Toto dílo tedy zřejmě představuje nejstarší zob-
razení Zámeckého parku včetně Starého města.
Použitá literatura a materiály: Dějiny města Ostro-
va (kolektiv autorů za redakce Lubomíra Zemana), 
Ottův slovník naučný, Stručné dějiny města Ostrova 
(1866 sepsal městský farář P. Wenzl Sommer, 1999 
přeložil J. V. Nečas), wikipedie.
 

Jiří Lázinka

HISTORIE ORGANIZACE JUNÁK

Při čtení Ostrovského měsíčníku jsem si mj. všiml 
zprávy o 70. výročí založení knihovny, která svou 
nynější podobou i službou je ostrovskou chlou-
bou. Přitom jsem si uvědomil, že podobné výročí 
má i ostrovský Junák.
V prosinci 1945 začali zakládat skautský oddíl bra-
tr Kamil Růžička, bratr Kruml a četař místní posád-
ky bratr Havelka. Po starém Ostrově bylo rozvěše-
no několik letáků se skautskou lilkou a odkazem 
na to, že zájemci se mají hlásit v obchodě s po-
travinami u bratra Růžičky v Osvobození v Dlouhé 
ulici čp. 88. Pro nás, co jsme si pamatovali před-
válečný Foglarův seriál o Rychlých šípech, to byla 
příležitost a zrovna tak jsme toužili prožít chlapec-
ká léta. V krátké době jsme tři spolužáci brali za 
kliku obchodu a v rozpacích se hlásili do oddílu. 
Shodou okolností jsme byli všichni přespolní: bra-
tr Křepelka z Dolního Ždáru, bratr Veselý z Damic 
a já z Moříčova. Na družinové schůzky jsme jez-
dili na kolech. Posléze se oddíl rozrostl o skautky 
Křepelkovou, Topinkovou a nejmladší Vorlovou, 

dále o sourozence Buriánovy, Kněžourkovy, bra-
tra Šlechtu, Hanibala, Hartmana. Začala příprava 
na nováčkovskou zkoušku a skautský slib, který 
se konal 26. května 1946 na starém ostrovském 
koupališti. Nad dřevěnými šatnami a restaurací, 
dřevěnými moly a betonovým parketem, nad kte-
rým se skláněla obrovská vrba, jsme postavili své 
stany sepnuté z trojúhelníkových dílců a upravili 
kruh pro postavení táborového ohně. Po zapále-
ní ohně jsem viděl své kamarády, ostrovskou ve-
řejnost a díval se, jak se tváří táta s mámou. Asi 
v polovině programu byl hlavní bod táborového 
ohně: Slavnostní slib před červenobílou vlajkou 
s modrým klínem: „Milovati vlast svou, Republiku 
československou, a sloužiti jí věrně v každé době.“ 
Tak slibuji! A tak na prvního máje 1946 již celé 
středisko pochodovalo pod junáckou vlajkou, 
kterou nám ušila Majka, manželka bratra Růžič-
ky. Roku 1948 se konal tábor na Českomoravské 
vysočině. Brzo po Únoru (1949) byl bratr Růžička 
zatčen; družiny ještě nějakou dobu pracovaly, a to 
do doby, kdy byl Junák rozpuštěn.
 

Václav Lhoták

Historické fotografie: Soukromý archiv

Historické fotografie: Soukromý archiv

A KOMU TÍM PROSPĚJETE?

Citát z českého filmu použiji k zamyšlení, komu 
vlastně prospěla nedávno dokončená revitaliza-
ce vnitrobloků, konkrétně 13. etapy. Mám k tomu 
(asi jako řada dalších) výhrady, např. nahrazení 
šikmého chodníku schodištěm v době, kdy se vše 
projektuje bezbariérové. Ale nechci zde hodnotit 

ÚSPĚŠNÁ AKCE

Vážení spoluobčané, chci se touto cestou podělit 
o dojmy z akce, které jsem se zúčastnil jako divák  
i účinkující: 10. října na Mírovém nám. slavila 
Městská knihovna 70. let. O průběhu a bohatém 
programu jste si přečetli v listopadu, vracím se 
proto, abych poděkoval všem, kdo se na oslavě 
podíleli. Mám pocit, že se jedná o ženskou část 
knihovny (nevím, zda tam pracují muži?), i když 
na náměstí pobíhali i mladíci, ale to asi byli syno-
vé či vnuci ženského osazenstva zmiňovaných 
pracovnic knihovny. Oslava, díky jim, probíhala  
v poklidném duchu a myslím si, že si přišel na své 
každý, kdo na náměstí dorazil, ať už kvůli soutě-
žím, bohatému kulturnímu programu nebo burze 
knih, bylo z čeho vybírat. Ještě jednou všem velké 
poděkování a osobně si myslím, že pokud někdo 
nadává, že se v Ostrově nic neděje, tato akce ho 
mohla přesvědčit, že je tomu právě naopak!
 

Richard Rychlík a kapela 4R

kvalitu provedení a smysluplnost řešení, to by 
měli posoudit zástupci investora. Chci se pozasta-
vit nad jednáním zde bydlících občanů. Do doby, 
než byla revitalizace provedena, nesetkal jsem se 
s jednáním některých obyvatel této části, tak jako 
nyní. Mám dva školáky, které naštěstí nezasáhla 
počítačová a tabletová mánie a nejraději odpole-
dní čas tráví s kamarády běháním venku, jezdě-
ním na kole, skateboardu, koloběžce a dovádě-
ním na prolézačkách a houpačkách. Jsou nadšení 
z nově instalovaných herních prvků. Bohužel, jaké 
je pro ně zklamání, když je občané této části měs-
ta neustále napomínají a vyhazují z těchto míst. 
Prý dělají velký hluk. Z houpaček je vyhání starší 
paní, protože to vrže, děti se hlasitě baví a smějí. 
Co je tak otravného na dětském smíchu? O kou-
sek dál je vyhání starší pán, protože skateboard  
a koloběžka na dlažbě nepříjemně hučí a on asi 
nemůže v klidu sledovat odpolední seriály. Jin-
de je zas vyhání pryč starostlivá paní, protože se 
psem nemají co dělat u houpaček (kde mimocho-
dem byli sami a pes nikoho neohrožoval). A zase 
jinde být také nemohou, protože dle provozního 
řádu do 14 let musí být pod dohledem rodičů, jak 
praví další občanka. Tak kam mají jít?

A tak se ptám, komu vlastně revitalizace pro-
spěla? Co by za to jiní dali, mít takové vyžití pro 
děti přímo u domu. V jiných obcích musí děti za 
zábavou docházet daleko za město nebo nemají 
vůbec možnost takové zábavy. Proto raději skončí 
doma u počítače. Smutné je, že to jsou především 
starší, již bezdětní lidé. Jako by zapomněli, že  
i oni měli děti a že i oni byli dětmi. Určitě také rádi 
kopali do míče, dováděli a hráli si před domem. 
Lidé, zamyslete se nad tím, co děláte a kde byd-
líte, nejste na světě sami. Nebo naše společnost 
už tak hluboko klesla, že vám všichni a všechno 
okolo vadí? Vždyť jaký život žijeme, záleží jen na 
nás. Proč si ho zbytečně otravovat malichernost-
mi? Buďme k sobě tolerantní a buďme rádi, že 
naše děti mají radost ze života a mají tu možnost 
se radovat. Nechte děti si hrát, aby v tomto městě 
rády žily a rády se sem vracely a vzpomínaly na 
své dětství. Vždyť i pro ně město investovalo do 
rekonstrukce nemalé peníze.
 

Občan Ostrova
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ČTENÁŘSKÉ PŘÍSPĚVKY

DOSTANE MĚSTO 
DÁREK OD JEŽÍŠKA?VČELÍ OHLÉDNUTÍ

Blíží se přelom roku, období mnoha ohlédnutí, 
přání a plánů. Součástí mého ohlédnutí je napří-
klad vzpomínka na rozhovor s člověkem, který si 
uvědomil, že městu chybí nějaké pěkné, ale záro-
veň jednoduché logo, které by zaujalo, a dokázalo 
ho načrtnout i malé dítě. 

Mluvil jsem o tom s několika dalšími lidmi a i oni 
jsou přesvědčeni, že by něco takového propaga-
ci města pomohlo. Osobně si myslím, že by logo 
mělo odrážet i to, jak své město vidí samotní ob-
čané všech věkových kategorií. 

Proto bych si přál, aby Ježíšek nadělil našemu 
městu skupinu lidí, kteří by se ujali několika ne-
lehkých úkolů.

1) Zorganizovat anketu, ve které by se dostatečné 
množství občanů města vyjádřilo k tomu, jak vidí 
své město a co by tedy nové logo mělo obsaho-
vat.

2) Oslovit známé i neznámé umělce, aby obrazem 
vyjádřili tento pohled občanů na město.

3) Vypsat soutěž pro grafiky a reklamní studia, 
která by logu zajistila profesionální vzhled i tech-
nickou použitelnost, aby mohlo být použito i ve 
velmi malých rozměrech.

4) Iniciovat přehlídku kreseb ostrovských školáků 
na téma „Logo města, ve kterém žiji“, jež by zpes-
třila a zviditelnila celé hledání nového symbolu, 
kterým by občané i firmy dobrovolně a rádi pro-
pagovali naše město, protože se na jeho vzniku 
mohl dobrovolně podílet kdokoliv, komu není 
způsob presentace našeho města lhostejný.

Květinu věnuji Ježíškovi bez ohledu na to, jak hle-
dání nového loga dopadne. Ve finále jde jen o to, 
zdali si odevzdaně počkáme, až nám logo samo 
od sebe spadne z nebe či z radnice, což dá volný 
prostor kritikům všeho druhu a těm nebude dělat 
problém nám ho zošklivit, nebo jestli si ho vy-
tvoříme společně a společně si ho budeme vážit  
a škarohlídy ignorovat. Za sebe městu do nového 
roku přeji tu druhou variantu. Pohodové svátky 
všem lidem dobré vůle přeje:
 

Miloslav Liška

Nad krajem se roztrhla bílá peřina a malíř mráz 
začaroval okenní tabulky. Je to ten pravý čas, kdy 
přijde vhod horký šálek čaje a v něm lžička slad-
kého medu. Než se však med dostane do hrnku  
s čajem, je to dlouhý proces, na jehož počátku 
jsou pilné včeličky. Svůj velký díl na vytočení 
medu pak mají především včelaři, a tak nyní do-
volte při předvánočním medovém rozjímání pár 
poznámek o včelaření. Ne vždy měli ostrovští vče-
laři na růžích ustláno. Stačil malý článek v novi-
nách a mezi některými ctihodnými občany města 
se začala šířit panika. Noviny tehdy informovaly 
o události v Prachaticích, kdy byl řeznický učeň  
a jeho kůň napaden rojem včel. Přestože kůň  
i učeň byli zle pobodáni, až museli skončit učeň  
v nemocnici, kůň u veterináře, oba včelí útok 
přežili. Kratičká zpráva však zavdala příčinu pro 
obecní udání. V květnu 1932 si na základě toho-
to článku stěžovala místní školní rada na obec-
ním úřadě, že nedaleko školního hřiště má Ernst 
Müller postavené včelíny. Dle názoru rady hrozilo, 
že včely napadnou školní mládež na hřišti. Před-
stavení školy si přitom stěžovali, že umístění vče-
línu nebylo diskutováno se školní radou a žádali 
proto obecní úřad, aby nařídil zrušení úlů. Odpo-
věď úřadu byla však pro včelaře Müllera příznivá. 
Dle zjištění úředníků byly včelíny postaveny na 
pozemku pana Müllera v době, kdy školní budova 
ještě ani nestála. Sice je po čase včelař posunul 
o něco blíž ke školnímu hřišti, ale to se dle šetře-
ní stalo před více jak 10 lety. Jelikož se za celou 
dobu nevyskytl žádný problém, městská rada ve 
svém usnesení ze dne 30. května 1932 stížnost 
školní rady zamítla a včelař se tak dál mohl starat 
o své malé včelí kamarádky. O bližší činnosti vče-
lařů v předválečném Ostrově toho zatím mnoho 
nevíme, a to bohužel přesto, že historie včelařství 
je velmi bohatá a zdejší region má své včelařské 
průkopníky, např. Jana Nepomuka Oettla, (nar. 
1801 v Dolanech u Kadaně), který již r. 1852 založil 
Spolek pro zvelebení včelařství v Čechách.  
Přenesme se ale z dob dávno minulých do časů 
nedávných: 4. srpna 1955 se konala v tehdejším 
Ostrově nad Ohří ustavující schůze včelařského 
spolku. Zakládajícími členy byli: Cyril Pejchal, 
František Jelínek, Josef Baier, Jaroslav Santner, Ja-
roslav Svoboda, Karel Stach a Karel Vydra. Předse-

Včelaři v roce 1953 Foto: Soukromý archiv

Včelař Cyril Pejchal Foto: Soukromý archiv Foto: Miloslav Liška

dou byl zvolen Cyril Pejchal, který funkci aktivně 
vykonával po mnoho dalších let. Před založením 
spolku působili včelaři z Ostrova a okolí v Okres-
ním včelařském spolku v Jáchymově. Ten byl zalo-
žen již na jaře 1950. Protože většina vedení spolku 
tehdy bydlela v Hroznětíně, bylo přeneseno sídlo 
spolku právě tam. Celkem bylo v Hroznětíně 105 
včelstev. Průměrná snůška na jedno včelstvo byla 
5 kg. Vraťme se ale do Ostrova; ihned po založení 
spolku se rozvíjí aktivní činnost. Řeší se proble-
matika financování i pojištění včelstev a probírají 
se i nemoci včel. Velmi problematickým bylo za-
jišťování dostatečného množství cukru pro zazi-
mování včel, vždyť cukru tehdy nebylo nazbyt, 
byl na příděl. Spolek však nevyvíjel činnost jen 
uvnitř, ale snažil se prezentovat i navenek. První 
včelařská výstava proběhla již r. 1956 a za rok nato 
byl dokonce plánován včelařský ples. Nadšení os-
trovských včelařů a jejich příkladná činnost byla 
velmi brzy i oceněna. Vždyť již r. 1956 získala zá-
kladní organizace včelařů z Ostrova první místo  
v krajské soutěži „Budujeme kraj s 50 000 včelstvy“.  
A jistě stojí za zmínku, že i r. 1957 včelaři z Ostrova 
obhájili prvenství v této soutěži. Spolková činnost 
se aktivně rozvíjela i v letech následujících, ale  
o tom snad někdy příště. Na závěr mi nezbývá 
než popřát nejen včelařům, ale všem obyvatelům 
Ostrova pohodové svátky vánoční a vše nejlepší 
v novém roce.
 

Ing. Josef Macke
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SPORT

OSTROVSKÝ BADMINTON

POHYBOVÉ AKTIVITY

OSTROVSKÝ CYKLISTA

KARATE OSTROV

PRIMA HORSELAND OSTROV

Pro badmintonisty TJ Ostrov začala 31. října se-
zóna 2015/2016 a zároveň 51. oddílová. Hráči se 
v Teplicích zúčastnili IX. ročníku turnaje ve čtyř-
hrách a mixech. Už tradičně v silně obsazeném 
poli hráčů se naši neztratili a z 18 párů mixů se  
v nově složeném rodinném páru, syn Fabián Šula 
s maminkou Janou, umístili na stupních vítězů 
jako druzí. Dobrého výsledku dosáhli v mužské 
čtyřhře i Šula st. s Mojtkem, když z 16 dvojic ob-
sadili 4. místo a Šula Fab. se Žemličkou 6. místo. 
Rok 50. výročí založení oddílu završí další domácí 
akce: turnaj VI. ročníku čtyřher a mixů (i za pod-
pory Města), do kterého se mohou přihlásit nere-
gistrovaní. Termín je 5. prosince v hale TJ Ostrov. 
Podrobnosti na: www.badostrov.estranky.cz
 

Jiří Mácha, předseda oddílu  

Pohyb doporučuje deset z deseti lékařů a podpo-
rují jej všechny zdravotní pojišťovny. S námi mů-
žete začít v každém věku. Jsme Sport pro všechny. 
Myslet na pohybové aktivity svých potomků by 
rodiče měli už odmala. Už od tří let mohou děti 
u nás poznávat sport a hry s rodiči v tělocvičně ZŠ 
Májová. Přijďte se podívat v úterý před 17. hodi-
nou, jak nám to jde. Každé dítě je šikovné na něco 
jiného, ale určitě všechny děti dělají velké pokroky. 
Dospěláci si mohou udržovat kondičku v tělocvič-
ně ZŠ Májová v pondělí a čtvrtek od 19.00 hod. 
Všechny nové trendy ve cvičení sleduje a zavádí 
zkušená cvičitelka Iva Kovářová. Protáhnout tělo 
lze i na „pětce“. Pod vedením cvičitelky Smolové  
v pondělí a středu od 19.00 hod. Nebojte se, zvlá-
dají to i šikovné ženy ročníku 1937. TJ Ostrov je 
tu pro Vás!
 

Zdenka Braunová

Martin Čechman, závodník a člen Cykloteamu 
Ostrov, obléká od 1. ledna 2015 dres Dukly Brno. 
Působí nyní jako český reprezentant v dráhové 
cyklistice – specializace sprint. Letos je již v ka-
tegorii junior. Jeho největším vystoupením bylo 
letos Mistrovství Evropy v Athénách a Mistrovství 
světa v kazašské Astaně. Nevedl si ale špatně. Na 
ME obsadil 8. příčku na 200 m, v teamovém sprin-
tu byl pak se svými dvěma sparingpartnery šes-
tý. Lepší výsledky se dostavily na MS, kde se mu 
podařilo probojovat až do finále v keirinu (šest 
závodníků jede čtyři kola za motorkou derna, po-
slední dvě kola po odstoupení derny nastupuje 
2kolový sprint). Z kvalifikace postupoval pouze 
vítěz! Martin dokázal v semifinálové jízdě porazit 
i mistra světa z Francie. Ve finálové jízdě pak ob-

Karatisté z klubu MDDM Ostrov opět uspěli na 
mezinárodní soutěži. V neděli 8. listopadu repre-
zentovalo náš oddíl pět závodníků, vybraných 
Českou asociací Okinawského karate a kobuda, 
na MMČR v Praze, kterého se zúčastnilo dalších 
12 států. Titul mistra ČR si vybojovaly Zuzana 
Tekely (kumite) a Pavla Mezzeiová (kumite -60 
kg). Vicemistryní se stala Daniela Veselá (kumite) 
a třetí místo si přivezla Pavla Mezzeiová (kumite 
BRH). Dále předvedli skvělé výkony Karolína Duř-
tová a Antonín Novák, kteří o chlup nedosáhli na 
medaili. Děkuji všem závodníkům a rodičům za 
podporu.
 

Pavla Mezzeiová, trenérka

Ostrovští zimoplavci již pošesté pořádají novoroč-
ní ponor. Mají přichystané novinky, které pobaví, 
zahřejí i ochladí, zkrátka dobře naladí do dalšího 
roku. Místo je stejné – Hluboký rybník za pekár-
nou. Termín: neděle 3. ledna 2016 v 11 hodin  
a 11 minut. Podrobnosti na: www.zimoplavci.cz
 

Miloslav Liška

Jako předseda spolku Stáj Prima Horseland bych 
ráda zveřejnila výsledky naší činnosti v letošním 
roce, ke kterým v nemalé míře přispěli naši part-
neři a sponzoři, včetně města Ostrov, kterému 
tímto veřejně děkujeme za víceletou podporu. 
Rok 2015 byl ve znamení tradičních akcí i zcela 
nových projektů. Z vlastních akcí jsme pořádali 
Den otevřených dveří, pony pětiboj Májový Prima 
Cup, Soutěž Mladých chovatelů pony pro MDDM 
a Ekocentrum Ostrov, Jarní a podzimní vzdělávací 
kurzy přirozené komunikace s Michaelou Kuno-
vou, letní příměstské tábory, celoročně probíha-
jící jezdecké a chovatelské kroužky. Mezi letošní 
pilotní projekty patřila organizace dvoudenní  
I. karlovarské Welsh pony a cob Show 2015 v Ne-
banicích u Chebu a I. ostrovský Prima Hubert 2015.
V závěru roku ještě přivítáme Mikuláše a podnik-
neme tradiční Vánoční výpravu ke krmelci s nadíl-
kou pro lesní zvěř.
Naše město jsme letos reprezentovali na Mezi-
národním šampionátu velšů v Hradci Králové  
s výsledky 1., 2., 3., a 4. místo ve výstavních dět-
ských soutěžích, dále na WPC Show v Nebanicích  
u Chebu s výsledky osmkrát 1. místo, třikrát  
2. místo, třikrát 3. místo + titul šampion a vicešam-
pion kategorie welsh pony. Výstavní sezonu jsme 
pak zakončili Národní výstavou v Plasích, odkud 
jsme přivezli třikrát 1. místo, 2., 3. a 4. místo + titul 
vicešampion welsh pony. Děkujeme všem našim 
příznivcům, dětem a jejich rodinám za vzornou 
reprezentaci klubu i města s našimi prima poníky. 
Všem PF 2016!
 

Denisa Pačanová

Z „Honu na lišku“ na Huberta 
Foto: Archiv Prima Horseland

Vítězní ostrovští karatisté Foto: Archiv oddílu

Martin Čechman na ME v Athénách
Foto: soukromý archiv

Ostrov a okolí

ELEKTRIKÁŘ
 � el. instalace v bytech, bytových a rodinných domech

 � rozvody bytových telefonů

 � výměna el. stoupacího vedení v panelových domech

 � výměna jističů a vodičů v rozvaděčích

 � dotahování spojů hliníkových vodičů (prevence požáru)

 � automatické ovládání osvětlení chodby a schodišť

 � elektronické zabezpečení bytů a budov

Ivan Kasík
www.elektromontaze-kasik.cz

602 428 437

inzerce

sadil páté místo. Ještě lépe dopadl v teamovém 
Olympijském sprintu. V boji o 3. místo nakonec 
podlehli polskému teamu o 3 tisíciny sekundy  
a skončili na čtvrtém místě. Držíme Martinovi pal-
ce. Ať mu vydrží zdraví, píle a optimismus.
 

Alice Čechmanová
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 VÝHERNÍ KŘÍŽOVKA O CENY

HELP FINANCIAL s.r.o.

  Volejte obchodního zástupce

Mobil: 727 895 461

Půjčíme Vám
od 5 do 50.000,- Kč

TAJENKA KŘÍŽOVKY

Tajenka z minulého čísla zní: V DEN PRVNÍHO 
ADVENTU NA NÁMĚSTÍ ROZSVÍTÍME VÁNOČNÍ 
STROM. Ze správných odpovědí byl vylosován 
čtenář Vladimír Šimek. Vyhrává dvě vstupenky na 
adventní koncert Veselé vánoční hody, který se 
koná 19. prosince v 17.00 hod. v klášterním kos-
tele. Výherci upřímně gratulujeme.
Znění tajenky prosincové křížovky zasílejte na: 
irejan@seznam.cz (nebo sefredaktor@dk-ostrov.
cz), případně doručte do IC Domu kultury Ostrov 
nejpozději do 8. prosince. Ze správných odpovědí 
opět vylosujeme výherce, který získá vstupenky 
na některou z akcí DK.
Tvorbu křížovky zajišťuje grafická společnost  
Alfasoft s.r.o.
 

Redakce OM

inzerce

STĚHOVÁNÍ
ČR + EVROPA

chle
bře
evně

tel./fax:
mobil:

353 220 554
602 444 940

PROSINEC V OSTRŮVKU

Prosinec je neodmyslitelně spojen s Mikulášem, 
čertem, andělem a Vánoci. I Rodinné centrum Os-
trůvek připravuje mikulášské nadílky pro nejmen-
ší děti v rámci dopoledních i odpoledních progra-
mů, a to v pondělí 30. listopadu od 9 do 11 hod.,  
v úterý 1. prosince od 16 do 18 hod. a ve čtvrtek  
3. prosince od 9 do 11 hod. 

Své děti můžete přihlásit u lektorek jednotlivých 
programů nebo na: centrumostruvek@seznam.cz 
(registrujte se co nejdříve, kapacita jednotlivých 
programů je omezená). Kdo přijde s písničkou 
nebo básničkou, rozhodně neodejde s prázdnou.

Dále zveme všechny děti a rodiče v pátek 18. pro-
since od 16 hod. na terasu rodinného centra na 
Vánoční zpívání, které zahájí dětský školní sbor 
Májová sluníčka. Vyrobenými či vlastními ozdo-
bami společně ozdobíme vánoční stromeček  
a děti budou mít poslední možnost napsat a po-
slat přáníčko Ježíškovi.
 

Pavlína Lišková

Ilustrační foto: Pavlína Blattnerová






