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INFORMACE O VYDÁNÍ

Ostrovský měsíčník vydává 
Dům kultury Ostrov, příspěvková 
organizace v nákladu 8 000 kusů 
měsíčně.

Distribuce je zajišťována zdarma 
do každé ostrovské domácnosti.

Uzávěrka pro příspěvky je 7. prosince. 
Příspěvky zasílejte na adresu: 
irejan@seznam.cz (nebo: 
sefredaktor@dk ‑ostrov.cz), případně 
doručte do IC Domu kultury Ostrov, 
tel. 353 800 526, 353 800 542.

Pod text příspěvku se vždy 
podepisujte celým jménem. Redakce 
si v případě potřeby vyhrazuje právo 
krátit a upravovat příspěvky.

Uzávěrka pro inzerci je 7. prosince.
Žádosti o inzerci posílejte na: 
novotna@dk ‑ostrov.cz, případné 
dotazy na tel. 353 800 525 (Martina 
Novotná), v případě nepřítomnosti 
tel. 353 800 516 (asistentka ředitele DK).

Grafická úprava, tisk, distribuce: 
Oddych, s. r. o., Děpoltovická 214, 
362 32 Otovice

Grafická úprava programových stránek 
Domu kultury Ostrov: Martina Novotná

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
Zdeňka Newiaková

Redakce neodpovídá za obsah amatér‑
ských a čtenářských příspěvků, za jejich 
správnost ručí autor. Názory přispěva‑
telů se nemusí shodovat se stanoviskem 
redakční rady.

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.

DALŠÍ KNIŽNÍ BUDKA V OSTROVĚ
Ing. Jan Bureš

Loni v červnu jsme instalovali veřejnou 
knihovničku na náměstí v Ostrově. Od té 
doby ji nikdo nezničil ani nepoškodil (pří‑
jemné překvapení). Naopak z ní knížky do‑
cela slušně „mizí“. Každý měsíc je doplňu‑
jeme ze získaných zásob (obvykle z dědic‑
tví). Tak jsme se rozhodli, že zřídíme další. 
Vytipovávali jsme místo, kam lidé chodí 
a kde mají čas si sednout a nějakou tu 
knížku si přečíst. Jako nejlepší nám vyšel 
park u nemocnice, a tak jsme oslovili ve‑
dení nemocnice, zda by souhlasilo. Což se 
díky aktivitě náměstka Škivry povedlo 
a v sobotu 29. října došlo k instalaci. 
Knihovnička je z jednoho kusu stromu, tak 
i proto ji lidé v anketě pojmenovali 

„Knihostrom“. Pro provoz jsou jednoduchá 
pravidla: vezmi si jakoukoli knížku a po‑
nech si ji, jak dlouho chceš. A jestli máš 
doma nějakou knížku navíc, tak ji sem 
klidně odlož pro ostatní. Přestože se spor‑
tovní park na zimu uzavírá, tak přístup do 
zahrady a tudíž i ke knihovničce zůstává 
zachován jak návštěvníkům, tak pacien‑
tům nemocnice.

Hlavním autorem nové knižní budky je 
Wojciech Korzuchowski, kterému pomá‑

hali Jan Bureš, Pavlína Volkovjaková, Zde‑
něk Volkovjak, Vojtěch Písačka (všechny 
nápisy), Jan Mrenica, Václav Patáček 
a Karel Kohoutek.

PŘÍRODA A HISTORIE DOUPOVSKÝCH HOR
Zdroj: www.geology.cz

Česká geologická služba ve spolupráci 
s Muzeem Karlovy Vary vydala knihu 
Doupovské hory, první komplexní mo‑
nografii, shrnující nejnovější poznatky 
o přírodě, krajině i historii Doupov‑
ských hor. Kolektiv čtyřiceti autorů, 
specialistů z oblastí geologie, zoologie, 
botaniky a dalších, na ní pracoval po 
několik let.

„Doupovské hory, pomineme ‑li ně‑
mecky psaný vlastivědný sešit ze série 
Sudetendeutsche Heimatgaue Viktora 
Karella z roku 1926, se vlastní knihy do‑
sud nedočkaly. Přitom se jedná o území, 
které se atraktivitou a zachovalostí své 
přírody a krajiny může směle srovnávat 
s našimi národními parky,“ říká jeden 
z editorů, zoolog Jan Matějů z Muzea 
Karlovy Vary.

Už proto je vydání první samostatné 
monografie o Doupovských horách ne‑
pochybně událostí. Je určena jak laikům, 
tak odborníkům, kteří jistě ocení i hojné 
odkazy na původní vědecké práce či ob‑
sáhlý místopisný česko ‑německý rejstřík 
s lokalizací a dalšími podrobnostmi.

„Dnes, kdy zkoumáme i ty nejodlehlejší 
kouty světa, je až neuvěřitelné, že u nás 
taková nepřístupná a málo známá ob‑
last existuje,“ říká Petr Hradecký z České 

geologické služby, editor části týkající 
se neživé přírody. Navzdory vojenským 
cvičením se v Doupovských horách za‑
chovaly ojedinělé geologické fenomény: 
štítový vulkán, pyroklastické i výlevné 
horniny, výjimečná přírodní společen‑
stva jako vzácní listonohové, žábronožky 
letní, hnědásek chrastavcový, kuňka oh‑
nivá, užovka stromová. Z ptáků tetřívek 
obecný, včelojed lesní, orel křiklavý. Vy‑
skytuje se zde i mnoho vzácných rostlin: 
koniklec otevřený, hořec hořepník, kruš‑
tík ostrokvětý, pochybek severní, řada 
druhů kavylů i záraz.

„Rostlinstvo Doupovských hor je mi‑
mořádně pestré, bohaté na dnes již 
vzácné druhy nehnojených luk a mok‑
řadů. Fragmenty pralesovitých lesů hostí 
množství vzácných orchidejí. Unikátní 
je také rozvoj lesostepních a keřových 
formací na vojenských cvičištích,“ říká 
botanik Vladimír Melichar. I přes nepří‑
stupnost centrální části přitahují Dou‑
povské hory zájem přírodovědců, his‑
toriků i turistů toužících po dobrodruž‑
ství. Po zmenšení vojenského prostoru 
se kraj ještě víc otevírá návštěvníkům. 

„A zdaleka ne všechno je prozkoumáno. 
Doufáme, že naše kniha povzbudí čte‑
náře k jejich vlastnímu bádání či alespoň 
k návštěvě dosud opomíjeného regionu,“ 
dodává Jan Matějů.

U Knihostromu těsně po instalaci: Wojciech Korzuchowski 
(vlevo) a Jan Bureš | Foto: Archiv autora textu
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ČLOVĚK V TÍSNI
Jitka Capková, DiS

V rámci komunitního plánování soc. slu‑
žeb postupně představujeme v OM pře‑
hled poskytovatelů sociálních a zdra‑
votních služeb, služeb prevence a huma‑
nitární pomoci. Své náměty, připomínky 
či doporučení, týkající se oblasti sociál‑
ních služeb ve městě, nám můžete zasí‑
lat na: jcapkova@ostrov.cz. Za všechny 
vaše podněty, které by mohly přispět 
k případnému zlepšení nabídky soc. slu‑
žeb ve městě, předem děkujeme.
ČLOVĚK V TÍSNI, o. p. s. 

- kontaktní místo Ostrov
Společnost Člověk v tísni působí v Os‑
trově a okolí pod regionální pobočkou 
K. Vary už skoro 10 let. Naším posláním 
je vyhledávání, motivace a poskytování 
pomoci či poradenství osobám, které 
se ocitly v obtížné životní situaci, jež je 
ohrožuje a kterou nejsou schopny řešit 
vlastními silami. V rámci služeb „Terénní 
programy“ pro jednotlivce a „Sociálně ak‑
tivizační služby“ pro rodiny s dětmi po‑
skytujeme bezplatné sociální i právní po‑
radenství, možnost doprovodů na úřady, 
soudy a jiné instituce, pomoc při vyřizo‑
vání potřebných dokladů a listin nebo 

při hledání vhodného zaměstnání a byd‑
lení. Dále nabízíme poradenství v oblasti 
dluhů a financí nebo podporu a pomoc 
při vytváření podmínek pro pravidelnou 
školní docházku dětí, jejich přípravu do 
školy a nácvik praktických dovedností 
ve vztahu k dítěti. Tyto služby poskytu‑
jeme zpravidla v přirozeném prostředí kli‑
entů, v jejich domovech či domácnostech 
a snažíme se, aby výsledkem společného 
úsilí nebylo jen řešení problému, ale i po‑
sílení vlastních dovedností a schopností 
klienta tak, aby si příště v podobné situ‑
aci dokázal poradit sám, aby se lépe ori‑
entoval ve svých právech a povinnostech. 
Relativní novinkou je náš projekt „Na 
cestě“, který nabízí pomoc a poradenství 
osobám, jež se dopustily protiprávního 
jednání nebo závažného porušení spole‑
čenských norem, které byly podmíněně 
odsouzeny nebo podmíněně propuštěny 
z výkonu trestu a osobám ve výkonu 
nebo po výkonu trestu odnětí svobody. 
Cílem projektu je minimalizovat rizika je‑
jich opakovaného konfliktu se společen‑
skými normami a pomoci ke zvýšení jejich 
sociálně ‑právních či komunikačních kom‑
petencí, soběstačnosti či změně postojů. 
Důraz je kladen na snížení rizika předlu‑
žení (např. sjednání a plnění splátkového 
kalendáře) a snížení rizika vyloučení 
z trhu práce (např. nalezení nebo udržení 
zaměstnání).
KONTAKT: Lidická 1036, Ostrov 363 
01 (objekt bývalé knihovny), Bc. Alexan‑
dra Farkalinová, tel. 739 220 903, e ‑mail: 
alexandra.farkalinova@clovekvtisni.cz

Služba „Terénní programy“ a „Sociálně 
aktivizační služby“ jsou financovány z pro‑
středků Karlovarského kraje. Projekt „Na 
cestě“ je spolufinancován Evropským so‑
ciálním fondem a státním rozpočtem.

KLIMATIZACE 
V ZASTUPITELSKÉM 
SÁLU

Zdeňka Newiaková, tisk. mluvčí MěÚ Ostrov

Město Ostrov realizuje vybudování 
vzduchotechnického zařízení k odvětrá‑
vání a klimatizaci zastupitelského sálu 
Městského úřadu v objektu ostrovského 
zámku. Investice je financována z měst‑
ského rozpočtu a vyšla na 1 729 000 Kč 
vč. DPH. Instalaci provádí KV firma MP 
vzduchotechnika. Ta vyhrála zadávací 
řízení, díky němuž se podařilo snížit pů‑
vodně předpokládanou cenu o téměř 
200 tisíc korun. Celá zakázka řeší v za‑
stupitelském sále jeho klimatizaci insta‑
lací zařízení pro chlazení a ohřev vzdu‑
chu a zařízení pro větrání půdy. Zastupi‑
telský sál byl v ostrovském zámku uve‑
den v provoz po celkové rekonstrukci 
objektu v létě 2014. Kromě pravidel‑
ných zasedání slouží ke konferencím, 
školením a nejrůznějším setkáním. Pra‑
videlně jej využívá například ostrovská 
nemocnice nebo příspěvkové organi‑
zace města.

Ilustrační foto.
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ZE ZÁZNAMŮ MĚSTSKÉ POLICIE
Ladislav Martínek, zástupce velitele MP (kráceno)

12. ŘÍJNA 21.01 hod.
Do kostela na Malém nám. přišla zmatená 
žena, která se uzamkla ve vstupní chodbě 
a chovala se podivně. Hlídka na místo do‑
razila s PČR Ostrov a zjistila, že žena trpí 
schizofrenií. Měla s sebou cestovní za‑
vazadla a odmítala otevřít. Hlídky získaly 
klíč od zadního vchodu a snažily se s že‑
nou mluvit. Ta ale jakékoli hovory odmí‑
tala a byla ve velmi špatném psychickému 
stavu, proto byla přivolána RZS. Zběžné 
vyšetření ukázalo, že netrpí zdravotními 
problémy, převoz na psychiatrické odd. 
odmítla a odešla domů.

13. ŘÍJNA 3.02 hod.
Po ul. Jungmannova pobíhal zmateně muž, 
nejspíš opilý či zfetovaný, a narážel do za‑
parkovaných vozidel. Hlídka ho zastihla 
uprostřed silnice s mobilem v ruce. Muž 

uvedl, že si cestu z hospody krátí lovením 
pokémonů. Vzhledem k jeho opilosti však 
jeho lov nebyl příliš úspěšný a pády na vo‑
zovku si způsobil lehké poranění v obličeji. 
Hlídka provedla kontrolu zaparkovaných 
vozidel a nezjistila u nich poškození. Muži, 
který měl místo Charmandera v mobilu 
bouli na čele, hlídka doporučila, aby šel 
rovnou domů.

17. ŘÍJNA 12.15 hod.
Po ul. Masarykova se pohyboval zmatený 
muž, oznamovatel měl obavy o jeho zdraví. 
Hlídka zjistila, že je epileptik a má právě 
náběh na záchvat; ihned přivolala RZS. Do 
jejího příjezdu muže jistila, aby se nezranil. 
Poté jej RZS převezla na vyšetření.

17. ŘÍJNA 14.49 hod.
Požár ubytovny v ul. Krušnohorská. Hlídka 
MP pomáhala PČR a hasičům s evakuací 
a poté dohlížela nad evakuovanými oso‑
bami v tělocvičně TJ Ostrov, kam byly pře‑
stěhovány.

23. ŘÍJNA 5.35 hod.
Oznámení zaměstnankyň Penny, že se na 
dveře dobývá mladík. Zřejmě cestou z hos‑
pody dostal chuť na vypečené rohlíčky, 
a když viděl, že se uvnitř svítí, bouchal na 

dveře a čekal, až mu je přinesou. Opilému 
muži hlídka vysvětlila, že si bude muset po‑
čkat, až obchod otevře, nebo pokračovat 
domů. Muž raději zvolil druhou variantu.

31. ŘÍJNA 23.58 hod.
Na půdě v ul. Májová se nejspíš zabyd‑
lely dvě osoby. Hlídky MP s PČR zjistily 
na místě muže a ženu, kteří si už na půdu 
stihli nanosit matrace a jiné věci. U zdi si 
hlídky všimly jízdního kola a televizoru. 
Jelikož půda není vybavena el. zásuvkou, 
vzniklo podezření, že je televizor kradený, 
stejně jako horské kolo. Proto byly věci 
hlídkou PČR zajištěny a muž byl převezen 
na služebnu k dalším úkonům.
Statistika událostí:
Počet zjištěných přestupků: 189, z toho 72 
projednáno blokově a uděleno 16 200 Kč 
na pokutách; odtažených vozidel: 18, zjiš‑
těné trestné činy: jeden, přijatá oznámení 
od občanů: 193, kontroly osob: 103, od‑
chycení volně běhající psi: devět.

PROMĚŇTE VÁNOČNÍ DÁRKY 
V DOBRÝ SKUTEK!

Mgr. Tomáš Fexa, ředitel OCHO

Pokud se letos chystáte nakupovat vá‑
noční dárky na internetu – od parfému 
pro drahou polovičku přes nový telefon, 
knihu oblíbeného autora až po strojek 
na holení či hračky pro děti, můžete jed‑
noduše každý dárek proměnit v dobrý 
skutek a nám tím opravdu pomoci. Udě‑
láte to takto:
1. Před nákupem půjdete na www.givt.cz

2. Vyberete naši organizaci a některý z 523 
e ‑shopů, na kterých chcete nakoupit.
3. Nakoupíte, jak jste zvyklí.
Nestojí vás to ani korunu navíc, a my do‑
staneme část peněz z ceny nákupu. Naku‑
povat se dá i anonymně, takže nechcete ‑li, 
nemusíte se registrovat. Řekněte o této 
možnosti také svým přátelům, ať mohou 
letos i oni nadělovat dvojnásobnou radost. 
Děkujeme, že na nás myslíte a pomáháte 
nám!

PRODEJ RODINNÉHO DOMU
 v Hájku u Ostrova. 

Veškeré informace na 603 281 321
www.reala-lakoma.cz

inzerce

V OSTROVĚ HOŘELO
Zdeňka Newiaková, tisk. mluvčí MěÚ Ostrov

Požár zachvátil soukromou ubytovnu 
v Krušnohorské ulici. Stalo se tak 
17. října. Město Ostrov zajistilo ná‑
hradní ubytování přibližně 40 občanům, 
kteří byli z objektu ubytovny evakuo‑
váni už během dne. Večer se evakuovaní 
přesunuli do tělocvičny TJ Ostrov. Tam 
měli zajištěné přespání, k dispozici měli 
sociální zařízení. Ve sportovní hale se 
topí a všem evakuovaným byly navíc za‑
jištěny přikrývky. Na místě dohlíželi na 
pořádek a bezpečí těchto osob strážníci 
Městské policie Ostrov. Majitel uby‑
tovny se zavázal zajistit evakuovaným 
osobám jídlo; náklady na jejich ubyto‑
vání v hale TJ Ostrov též uhradí.
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MĚSTO OPRAVILO PAMÁTKY
Zdeňka Newiaková, tisk. mluvčí MěÚ

Město Ostrov nechalo zrestaurovat sochu 
sv. Jana Nepomuckého a sloupovou vstupní 
bránu do Zámeckého parku. Opravy obou 
památek stály téměř 301 000 korun a na 
financování se podílel městský rozpočet 
a dotace Ministerstva kultury.

„Barokní socha sv. Jana Nepomuckého 
z roku 1807 původně stála u Jánského 
mostku přes Bystřici. Ovšem po vichřici 
v polovině minulého století byla poško‑

zena a posléze přemístěna do Zámeckého 
parku. Nyní se dočkala restaurování a také 
obnovy chybějící svatozáře s pěti hvěz‑
dami. Proběhlo také její vyčištění a zpětné 
osazení na podstavec,“ uvedl místosta‑
rosta Josef Železný.

Propyleje, tedy západní vstupní brána 
do Zámeckého parku ze Staroměstské 
ulice, se dočkaly restaurování přímo na 
místě. Došlo k jejich vyčištění, horizontální 
plochy byly oplechovány a brána barevně 
sjednocena.

inzerce

TICHÁ VZPOMÍNKA
Marie Marcinková, OSVZ

Přijměte spolu s námi tichou vzpomínku 
na aktivní členku Zájmového spolku dů‑
chodců a váženou kolegyni TRIÁDY, paní 
Annu Kubíkovou, která nás náhle opustila. 
Odešla v tichosti, jak si to osud přál, v na‑
šich srdcích a vzpomínkách zůstává dál. 
Vzpomínáme, Triáda Ostrov.

inzerce

Detail opravených propylejí v Zámeckém parku
Foto: www.ostrov.cz
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Hledáte informace o sociálních službách? | Hledáte pomoc a nevíte, na koho se obrátit?
Přijďte získat informace přímo od poskytovatelů sociálních služeb.

Komunitní plánování sociálních služeb v Ostrově pořádá: 

INTERAKTIVNÍ DEN 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
ve středu 7. prosince 2016 od 12.00 do 16.00 h. 
Dvorana Městského úřadu Ostrov

NÁVŠTĚVNÍCI SI MOHOU VYZKOUŠET:
chůzi s bílou holí, simulační brýle pro simulaci zrakových vad,

náročnost jízdy na invalidním vozíku,

v rámci základního sociálního poradenství vám vypočítáme životní minimum 
vaší rodiny, které je stavebním kamenem pro zjištění nároku na sociální dávky 

 nebo pomůžeme posoudit, zda splňujete podmínky pro insolvenci (oddlužení)

dovíte se o novém projektu „Na cestě“, který nabízí pomoc a poradenství osobám, 
které se dopustily protiprávního jednání nebo závažného porušení společenských 

 norem, osobám které byly podmíněně odsouzeny nebo podmíněně propuštěny 
 z výkonu trestu a osobám ve výkonu nebo po výkonu trestu odnětí svobody

nechat změřit hladinu cukru v krvi, cholesterol nebo tlak

Cílem tohoto dne je poskytnutí přehledu jednotlivých sociálních služeb a možnosti 
jejich využití pro občany města Ostrova a okolí.

Informace budou podávat: Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o. p. s. (odborné sociální poradenství; služby osobní asistence), Člověk v tísni, o. p. s. 
(sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi; terénní programy), Domov pro seniory Květinka, s. r. o., Ostrov (pobytová služba), Oblastní charita Ostrov (Domov 
pokojného stáří Ostrov, Hroznětín; Denní stacionář pro seniory Ostrov; dobrovolnické služby), Res vitae, z.s. (Pečovatelská služba v Ostrově; Manželská, rodinná a občanská 
poradna v Karlových Varech; Linka důvěry), TyfloCentrum Karlovy Vary, o. p. s., pobočka Ostrov (průvodcovské a předčitatelské služby; sociálně aktivizační služba pro 
seniory a osoby se zdravotním postižením; sociální rehabilitace), Svaz diabetiků ČR Ostrov

OBLASTNÍ CHARITA OSTROV
Mgr. Tomáš Fexa, ředitel OCHO

Tříkrálová koleda 2017 se blíží.
V našem městě a okolí bude opět ve dnech 
3. až 15. ledna organizována Oblastní cha‑
ritou Ostrov. Zahájena bude v kostele 
sv. Michaela a Panny Marie Věrné v úterý 
3. ledna 2017 v 15.30 hod. Sraz koledníků 
i vedoucích skupinek již v 15.00 hod. (na 
faře u kostela).

Budeme rádi, když rozšíříte naše řady 
a budete věnovat některé odpoledne na 
dobrou věc!

HLEDÁME: děti, které se sbírky zúčastní 
coby Tři králové a dospělé, kteří je dopro‑
vodí. Pak už jen stačí naučit se koledu, ob‑
léci se za Tři krále a jít koledovat do domů 
a bytů. Výtěžek sbírky je určen k vybavení 
dalších 18 lůžek projektu „Navýšení ka‑
pacity Domova pro seniory v Ostrově“, na 
vybavení nových pokojů a zázemí Domova 
(polohovací postele, noční stolky, šatní 
skříně, komody, stoly, židle, paravány, re‑
gály, zahradní nábytek ad.).

Věříme, že skupinky koledníků, které u vás 
doma zazvoní, vás svou tříkrálovou koledou 
potěší. I jejich prostřednictvím pak můžete 
přispět na pomoc novým seniorům v našem 
Domově. Předem vám děkujeme za otevřené 
srdce i ruku k pomoci. Kontakt: Mgr. Tomáš 
Fexa, řed. OCHO, tel. 777 767 050. Více na: 
www.ostrov.charita.cz

Pozvánka na Tříkrálový koncert
Římskokatolická farnost Ostrov ve spolu‑
práci s OCHO vás zvou na Vánoční kon‑
cert v kostele sv. Michaela a Panny Marie 
Věrné v neděli 8. ledna v 15.00 hod. Účin‑
kuje dětský soubor Cantica pod vedením 
sbormistryně Iriny Široké. Vstupné je dob‑
rovolné a bude určeno na vybavení dal‑
ších 18 lůžek projektu „Navýšení kapacity 
Domova pro seniory v Ostrově“ – záměr 
Tříkrálové sbírky 2017. Za pořadatele se 
na vás těší páter Marek Hric a Tomáš Fexa.

Podpořte seniory v Domově pokojného 
stáří v Ostrově!
Být vybráni do programu „ČSOB pomáhá 
regionům 2016 – podzimní výzva!“ je prv‑
ním krokem a ten se nám podařil. Nyní se 
ucházíme o vaši přízeň jako jedna ze čtyř 
organizací za KV region. Můžeme získat 
25 tisíc Kč za předpokladu, že ve sbírce od 
vás dostaneme alespoň 5000 Kč. Pokud 
bychom však získali nejvíc darů ze zúčast‑
něných subjektů v regionu, můžeme ob‑
držet až 50 tisíc Kč. Výběr začíná 6. pro‑
since 2016 a končí 6. ledna 2017 včetně, 
a to prostřednictvím jednotného čísla účtu 
u společnosti ČSOB, kdy nám před zahá‑
jením sbírky bude přidělen variabilní sym‑
bol. Předem vám děkujeme! Bližší infor‑
mace na: www.csobpomaharegionum.cz, 
www.ostrov.charita.cz

Zlepšete s námi vybavení našich Domovů 
pokojného stáří!
Rádi bychom společně s vámi pokročili 
v naší již několikaleté snaze zlepšit pro‑
středí pro klienty a personál v našich Do‑
movech pokojného stáří v Hroznětíně 
a Ostrově. Bez vaší pomoci to nezvlád‑
neme, věříme, že nás podpoříte!
Jak můžete pomoci:
 · předáním informace o našich soc. a dob‑
rovolnických službách svým blízkým 
a známým,

 · věcným darem, po konzultaci s námi o ak‑
tuálních potřebách v našich zařízeních,

 · finančním darem tj. zasláním částky na 
účet č. 517 451 02 57/0100 (po konzul‑
taci s námi o konkrétním účelu),

 · jednorázovou SMS ve tvaru: DMS OCHO 
na tel. č. 87 777 (cena DMS je 30 Kč, naše 
Charita obdrží 28,50 Kč).

 · roční SMS ve tvaru: DMS ROK OCHO na 
tel. č. 87 777 (cena DMS Roční podpory 
je 12 x 30 Kč, naše Charita obdrží 12 x 
28,50 Kč. K platbám dochází vždy jednou 
za 30 dní od zaslání první dárcovské SMS 
na vybraný projekt).

 · bezhotovostní platbou formou platební 
brány v rámci Klikni a daruj, Daruj správně,

 · nákupem prostřednictvím sítě e ‑shopů, na 
givt.cz (více na: www.ostrov.charita.cz).

Přejeme vám radostné a pokojné Vánoční 
svátky a vše dobré v roce 2017.
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AKTUALITY Z MĚSTA

OSTROVŠTÍ HASIČI
Milan Kuna, JSDH Ostrov, linka 150

V říjnu naše jednotka zasahovala u 28 udá‑
lostí: 11 dopravních nehod, šesti technic‑
kých pomocí, čtyř požárů a úniků látek, 
měla dva plané poplachy a jedno prověřo‑
vací cvičení.

S HZS Klášterec nad Ohří a KV jsme zasa‑
hovali u dopravních nehod v Boči, Květnové, 
Srní, u odbočky na Horní hrad a u sjezdu na 
Dolní Žďár. Dále u nehod na Jáchymovské 
ul. u Tesca, na křižovatce ulic Štúrova ‑Hlavní 
třída, na Starém nám. a před odbočkou na 
Kfely. S SDH Jáchymov jsme zasahovali 
u nehody dvou aut v Jáchymově a Horním 
Žďáru, kde se srazilo osobní auto s autobu‑
sem, na místě zasahovala i jednotka z KV. 
V ul. Brigádnická, Jungmannova bylo nutno 
otevřít byt, v Halasově ul. jsme likvidovali 
hmyz, na Mírovém nám. jsme asistovali při 
konání ohňostroje, v Moříčově jsme odstra‑
ňovali padlý strom přes komunikaci. Naši 
pomoc si vyžádala ZZS Jáchymov při trans‑
portu pacienta v těžko přístupném terénu. 
V Hroznětíně ‑Odeři, jsme likvidovali požár 
osobního auta s SDH Hroznětín a HZS KV. 
Požár trávy v Nádražní ul. jsme likvidovali 
s HZSp SŽDC Cheb a v Klínovecké ul. u cen‑
tra techn. vzdělávání jsme likvidovali požár 
odpadkového koše. K požáru ubytovny 
v Krušnohorské ul. byly vyslány i jednotky 
z KV, Sokolova, Hájku, Jáchymova, Kyselky 
a Nejdku. Naštěstí nebyl nikdo zraněn. Únik 
provozních náplní vozidel jsme likvidovali na 
průmyslové zóně, na silnici do Jáchymova, 
na Hlavní a v Nádražní ul. Únik nafty 
v Merklíně u vlakového nádraží nebyl zjiš‑
těn (planý poplach). V Horním Žďáru byl na‑
hlášen požár pneumatiky, šlo o neohlášené 
pálení, událost je vedena jako planý poplach. 
Naše jednotka s HZS KV byla vyslána k po‑
žáru budovy v areálu vězeňské služby Vyk‑
manov. Po příjezdu bylo zjištěno, že se jedná 
o cvičení, které má prověřit dojezdové časy 
a spolupráci s příslušníky vězeňské služby při 
mimořádných událostech.

VELETRH PAMÁTEK A CESTOVNÍHO RUCHU
Zdeňka Newiaková, tisk. mluvčí MěÚ Ostrov

Na pražském veletrhu Památky ‑muzea ‑řemesla aneb Dejme minulosti budoucnost se 
ve dnech 4. a 5. listopadu představilo i město Ostrov. Místostarosta Josef Železný na 
výstavišti v Holešovicích uvedl krátký film o rekonstrukci ostrovského zámku a předsta‑
vil propagační spoty o našem městě. O informační stánek Ostrova se po celé dva dny 
staraly pracovnice informačního centra Kateřina Hálová, Miloslava Čanigová, Nikola Kol‑
manová a Iva Mikschiková. Veletrh se konal již popáté. Letos představil především tra‑
diční řemesla a nejrůznější projekty, uskutečnily se workshopy a zmíněny byly i nové 
technologie z oblasti památkové péče.

ŠKOLENÍ ASISTENTŮ PREVENCE KRIMINALITY
Zdeňka Newiaková, tisková mluvčí MěÚ Ostrov (redakčně upraveno)

Asistenti prevence kriminality (APK), 
tedy jakési prodloužené oči Městské po‑
licie Ostrov, fungují v Ostrově již celé tři 
roky. Jejich existenci podporuje projekt 
Ministerstva vnitra. V současné chvíli 
jsou jím financováni v našem městě dva 
asistenti, a to až do výše 85 % nákladů 
(ostatní finance jdou z ročního rozpočtu 
Městské policie Ostrov), třetího asis‑
tenta financuje Úřad práce. V příštím 
roce by počet těchto asistentů mohl 
v našem městě stoupnout až na pět 
osob. Pravidelná školení absolvují tito 
asistenti nejméně dvakrát ročně. Školi‑
tel přitom ověřuje základní znalost vy‑
hlášek, příslušných zákonů a dalších 
platných pravidel, a samozřejmě i jejich 
dodržování v praxi. Asistenti se zdoko‑
nalují také ve správném a vhodném jed‑
nání s lidmi, učí se předcházet problé‑
mům a jak předejít možným krizovým 
situacím. Výhodou asistentů prevence 
kriminality je dobrá znalost města Os‑
trova a místních poměrů, jejich osobní 
kontakty a schopnost omezit nežádoucí 
jednání prostřednictvím prevence a tím 

přispět k posílení bezpečnosti a veřej‑
ného pořádku. Asistent předchází pře‑
stupkové i trestné činnosti občanů 
a také může předcházet či zabránit sou‑
sedským sporům a dalším konfliktním 
situacím.

„S projektem asistentů prevence krimi‑
nality jsme v Ostrově velice spokojeni. Je 
to především o lidech, ti naši jsou velmi 
šikovní. Projekt APK má opravdu smysl. 
Současnou trojici asistentů využíváme 
hlavně u škol, v Zámeckém parku, u Měst‑
ského úřadu nebo Úřadu práce,“ řekl zá‑
stupce velitele městských strážníků La‑
dislav Martínek. Na pravidelném školení 
se asistenti PK dočkali hlavně osvěžení 
zásad komunikace, jimiž jsou především 
průběžná práce na sobě sama, získávání 
znalostí o druhých a svém okolí, prů‑
běžné navazování a upevňování vztahů, 
vzájemná pomoc a nabízení řešení a také 
vytváření podmínek pro změny postojů 
a chování druhých. Asistenti by se měli 
pohybovat především v rizikových oblas‑
tech města, kde spolupracují s nepřizpů‑
sobivými občany.

Vedoucí IC Kateřina Hálová (vlevo) s Nikolou Kolmanovou na veletrhu
Foto: www.ostrov.cz

inzerce



8 Ostrovský měsíčník | PROSINEC 2016

PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

GYMNÁZIUM OSTROV
Na festivalu s Jiřím Menzelem

Mgr. Ivana Alfonsová

Zpočátku jsme tomu také nemohli uvěřit. Se‑
tkáme se s Jiřím Menzelem? S tím, co natočil 
Rozmarné léto, Ostře sledované vlaky, Skři‑
vánky na niti, Vesničku mou střediskovou, 
Obsluhoval jsem anglického krále?

A opravdu. Unikátní setkání proběhlo 
v rámci Dětského filmového a televizního 
festivalu Oty Hofmana v kinokavárně Domu 
kultury a pro studenty čtvrtých ročníků to 
byla možnost potkat se s legendou českého 
filmu, režisérem, který si přivezl Oscara 

z Ameriky, Zlatého medvěda z Berlína a je‑
hož francouzská vláda jmenovala důstojní‑
kem Řádu umění a literatury. Besedě před‑
cházelo promítání filmu 30 panen a Pytha‑
goras a samotné setkání moderoval student 
Lukáš Tamchyna. Jeho spolužáci se ptali na 
novou vlnu českého filmu, na spolupráci 
s Bohumilem Hrabalem, na Václava Havla 
a Jiří Menzel odpovídal se svým pověstným 
humorem a nadhledem. Hodina příjemného 
povídání o režisérské a herecké práci i životě 
uběhla strašně rychle. Děkujeme, pane reži‑
sére, že jste si na nás udělal čas.

KALENDÁŘ AKCÍ 
ZUŠ OSTROV

Ondřej Šulc

6. prosince 17.00 hod., Sál ZUŠ
I. interní vánoční koncert

7. prosince 17.00 hod., Oranžerie 
Václava Havla
Koncert sólistů

8. prosince 17.00 hod., Sál ZUŠ
II. interní vánoční koncert

11. prosince 15.00 hod., Divadelní sál 
DK Ostrov
Adventní koncert ZUŠ (předprodej v IC 
Domu kultury zahájen, dospělí 50 Kč, 
děti a důchodci 20 Kč)

12. prosince 9.00 hod., MŠ Krušnohorská, 
10.30 hod., MŠ Halasova, 13.00 hod., MŠ 
Palackého
Řeka s rozpuštěnými vlasy 

– pro mateřské školy hrají: Karolína Joo, 
Tadeáš Novák, Lucie Ratajčáková.
Režie: Irena Konývková.

13. a 14. prosince, MINIDIVadélko
Žalobníček, dopolední hraní pro IV. a V. 
ročníky ZŠ, hraje soubor HOP ‑HOP, 
Lucie Fořtová, Markéta Hechtová, Lothar 
Hemzáček, Markéta Kollárová, Jiří Netrh, 
Adam Petrák, Viktorie Simandlová, Bára 
Štěpánová a Maddison Martin nebo 
František Kučera. Režie: Ondřej Šulc.

14. prosince 16.30 hod., Sál ZUŠ
Třídní koncert Libuše Vilímovské

15. prosince, MINIDIVadélko
9.00 hod. MŠ Masarykova, 10.00 hod. 
MŠ Myslbekova, 11.00 hod. I. třídy ZŠ 
Májová: Řeka s rozpuštěnými vlasy, hraje 
soubor HOP ‑HOP (Karolína Joo, Tadeáš 
Novák, Lucie Ratajčáková.
Režie: Irena Konývková.

15. prosince 17.00 hod., Oranžerie 
Václava Havla
Koncert žesťového odd. ZUŠ

20. prosince 17.00 hod., Sál ZUŠ
Třídní koncert Heleny Šťastné

21. prosince 16.30 hod., Sál ZUŠ
Třídní koncert Dagmar Tölgové

MŠ HALASOVA
Jana Hroudová

Byl u nás ve školce kovář.
Úsměvy a nadšení všech dětí, učitelek 
a ostatních zaměstnanců Mateřské školy 
Halasova byly vidět 30. září na školní za‑
hradě. A jak to vše probíhalo? Od rána se 
připravovalo stanoviště pro uměleckého 
kováře Petra Vaculíka. Děti se nemohly 
dočkat, kdy už pan kovář přijede. Sta‑
noviště pro kováře bylo připraveno tak, 
aby se děti o tomto netradičním řemesle 
něco dozvěděly, aby si vyzkoušely práci 
s kladivem u výhně, a ty nejodvážnější 
také třeba něco vykovaly. A pak to za‑
čalo: malé děti sledovaly práci kováře, 
jak kove rozžhavené železo a pak větší 
děti si s kovářem ukovaly např. hada, 
šnečka, lísteček nebo jenom špičku jako 
šperk na krk. Po celé dopoledne se za‑
bavilo 70 dětí, ale i učitelky, které si ko‑
vářské řemeslo mohly také vyzkoušet. 
Děti se dobře bavily, byla dobrá nálada 
a pana kováře by nejraději nepustily. 
A jak se vyjádřily děti?

„Mně se to líbilo a ukoval jsem si hada a až 
budu velký, budu kovářem.“
„Líbilo, ale je to práce…“
„Moc  se mi  to  líbilo a mám na krk  šperk – 
šneka.“
A paní učitelka?

„Velmi těžká, ale tvůrčí práce, snad se na-
jdou nějací pokračovatelé tohoto řemesla – 
uvidíme…“
Rády bychom poděkovaly Petru Vaculíkovi, 
že přijel a obohatil svou prací nejen děti, 
ale i dospělé.

Jiří Menzel se studenty Gymnázia Ostrov | Foto Archiv GO

Foto: Archiv MŠ Halasova
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MIRÁKL ZNOVU MISTREM SVĚTA
Markéta Vajdíková, trenérka skupiny

Mistrovství světa v moderním a jazzo‑
vém tanci (letos v německém Wetzlaru) 
se tradičně neobešlo bez tanečníků sku‑
piny Mirákl, která v Ostrově působí při 
ZUŠ. Ta si v soutěži České taneční orga‑
nizace letos vytančila 15 nominací na 
tuto prestižní soutěž. Dětským taneční‑
kům se nakonec podařilo obhájit příčku 
nejvyšší. Navázat na úspěch Wintono‑
vých vlaků z minulého roku nebylo vů‑
bec jednoduché, zvolily jsme proto zcela 
jiné téma i jiný přístup k samotnému po‑
hybovému zpracování. Vybraly jsme 
téma NOHY a v choreografii ukázaly vý‑
voj od prvních krůčků až po nohy taneč‑
níků. A právě toto originální pojetí tema‑
tické a pohybové oslovilo i mezinárodní 
porotu. Kromě titulů mistrů ČR v červnu 
právě NOHY získaly titul Czech Dance 
Masters jako nejlepší dětská choreogra‑
fie napříč všemi tanečními styly. Roz‑
hodně ale nejsme zklamáni ani z dalšího 
umístění: děti se protančily do finále cel‑
kem třikrát a umístění juniorských sku‑
pin v semifinále je také velký úspěch.

Z výkonu našich tanečníků ve finálo‑
vých kolech jsme byli dojati. Probíhalo 

ve večerních hodinách a děti měly po 
dvoudenním maratonu základních a se‑
mifinálových kol, některé z nich tančily 
i sóla, dua a malé skupiny. Viděli jsme, 
jak jsou unavené, ale ve chvíli, kdy na‑
stupovaly na parket, předvedly úžasný 
emotivní výkon podpořený technickou 
čistotou tance, který porota ocenila zla‑
tem. Na mezinárodních soutěžích tan‑
číme vedle profesionálních národních 
týmů, jejichž doprovod čítá kromě tre‑
nérů fyzioterapeuty, psychoanalytiky, 
kostymérky, vizážisty. U nás všechny 
tyto funkce zajišťujeme svépomocí 
nebo s pomocí doprovázejících mami‑
nek tanečníků. A tak mé velké díky smě‑
řuji právě k nim a do řad rodičů, kteří 
své děti s láskou a ochotou podporují. 
Společně s hlavní choreografkou a ve‑
doucí skupiny Andreou Burešovou se 
snažíme v každém jednom taneční‑
kovi probudit lásku k pohybu a tanci 
tak, aby se pro něj tanec stal vášní a ži‑
votní láskou. Do života si pak odnášejí 
nejen taneční dovednosti, ale i zážitky, 
na které se nezapomíná. Jedním z nich 
bude určitě okamžik z Mistrovství světa 
ve Wetzlaru… a zlaté medaile putují do 
České republiky.

ZŠ A MŠ OSTROV, 
MYSLBEKOVA

Mgr. Zdena Nováková

Sběr kaštanů a oslava Halloweenu patří 
každoročně k oblíbeným podzimním ak‑
cím našich žáků i učitelů. Kaštanů se letos 
podařilo nasbírat celkem 2933 kg. Vše 
bylo prodáno myslivcům, čímž Sdružení 
rodičů a přátel školy získalo 12 tis. korun. 
Část těchto peněz si rozdělilo pět nejlep‑
ších tříd, zbytek zůstal sdružení na pod‑
poru školních akcí. Všem zúčastněným 
žákům a rodičům děkujeme. Během prv‑
ního listopadového týdne se naše škola 
změnila ve strašidelný zámek. Téměř ve 
všech třídách se vydlabávaly dýně a vy‑
učování probíhalo ve strašidelném stylu. 
Pozadu nezůstaly ani děti v mateřské 
škole. Vše bylo zakončeno strašidelnou 
stezkou odvahy, která se opět velmi po‑
vedla. Na fotky a další informace k našim 
akcím se můžete podívat na stránkách: 
www.zsamsostrov.cz

Nyní již všechny děti netrpělivě če‑
kají na příchod Mikuláše s čerty a přede‑
vším na vánoční prázdniny. Proto všem 
přeji klidné prožití svátků vánočních, dě‑
tem bohatou nadílku a učitelům hlavně 
odpočinek.

Foto: Archiv ZUŠ Ostrov
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ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ POTŘETÍ
Na cestě za změnou

Za iniciativu: Erika Smrtová

Kdo chce, hledá řešení. Kdo nechce, hledá 
důvody. Jan Werich

Již třetí měsíc se skupina rodičů snaží 
o zlepšení školního stravování v Ostrově. 
Během té doby jsme vykonali hodně práce 
a s potěšením můžeme říci, že se věci hýbou 
snad správným směrem. V říjnu proběhla 
schůzka se zástupci MěÚ Ostrov, kde jsme 
přednesli výsledky dotazníkového šetření 
a navrhli zřízení stravovací komise, která by 
dohlížela na kvalitu školního stravování a po‑
máhala jídelně i školám hledat cestu k cel‑
kově zdravějšímu, pozitivnějšímu a kultur‑
nějšímu stravování. Jsme velice potěšeni, že 
stravovací komise byla obratem ustanovena. 
Až budete číst tento článek, bude mít za se‑
bou první pracovní setkání. Zástupci města 
se následně sešli i s vedením Scolarestu. Bylo 
nám řečeno, že zástupci Scolarestu projevili 
zájem o nastolení lepší komunikace s rodiči 
a přislíbili účast ve stravovací komisi. Oběma 
bychom tímto chtěli poděkovat za vstřícný 
a konstruktivní postoj. Snaha o zlepšení 
kvality je patrná i při pohledu na jídelníček: 
výrazně ubylo houskových knedlíků, přibylo 
krůtí maso, ze zeleniny se objevila červená 
řepa, cuketa i lilek. Třetí varianta jídla je sku‑
tečně bezmasá a našli jsme v ní např. lasagne 
se špenátem a sýrem nebo šmakoun. Scola‑
restu chceme tímto poděkovat a věříme, že 
je to dobrý začátek a že se nám společnými 
silami podaří změnit i další věci, které v dotaz‑
níkovém šetření nevyšly úplně nejlépe.

A co jsme tedy zjistili z 1163 vyplněných 
dotazníků? Dotazník obsahoval 25 otázek, 
ale uvedeme pouze výsledky, které jsou prů‑
kazné a ukazují na silný trend. Na otázku, jak 
často si děti berou k obědu polévku, 71 % od‑
povědělo, že si ji bere občas nebo vůbec. Tak 
malý zájem o polévky je neobvyklý a měli by‑
chom se dále ptát, zda si žáci tento zvyk při‑
nášejí z domova, nebo je odrazem kvality či 
nedostatku času na konzumaci oběda. Z vý‑

sledků související otázky lze vyvodit, že dů‑
vodem je spíš kvalita a chuť, neboť 63 % žáků 
přidělilo polévkám známku 3 nebo 4 (1 zna‑
mená nejlépe, 4 nejhůře). Můžete namítnout, 
jak mohou žáci hodnotit kvalitu polévek, 
když zároveň uvádějí, že je nejedí? Myslíme 
si, že každý z nás si na základě prožité zkuše‑
nosti vytváří obrázek, který v budoucnu jen 
obtížně mění. Stejně tak mohou mít žáci s po‑
lévkami špatné zkušenosti, a proto je nejedí. 
To ovšem neznamená, že se k jejich kvalitě 
nemohou vyjádřit. Zde je vhodné uvést, že 
dle Nutričních doporučení k sestavování jí‑
delních lístků ve školních jídelnách, jež vydalo 
r. 2015 Ministerstvo zdravotnictví ČR (dále 
jen nutriční doporučení), by na měsíčním jí‑
delníčku měla být polévka čistě zeleninová 
12×, luštěninová 3‑4× a ostatní typy polévek 
(včetně vývarů) max. 4‑5krát.

Druhým propadákem jsou zeleninová 
jídla, jejichž kvalitu a chuť hodnotí 61 % žáků 
známkou 3 nebo 4. Preference zeleninových 
jídel ovšem vyšla obecně velmi nízká. Pouze 
17 % žáků uvádí, že pokud si mohou vybrat, 
dají přednost zeleninovému jídlu. Na druhou 
stranu se objevily i požadavky na zařazování 
skutečných vegetariánských jídel. Je nutné 
si uvědomit, že absence masa ještě nezna‑
mená, že jídlo je vegetariánské. Při analýze 
jídelníčku během měsíců září a října jsme 

zjistili, že i přes možnost vý‑
běru ze tří hlavních jídel se 
občas stane, že ani jedno není 
bezmasé resp. vegetariánské. 
Situaci dokresluje, že 59 % 
žáků má k obědu čerstvý ze‑
leninový salát jen občas nebo 
vůbec. Dle nutričních doporu‑
čení by měla být čerstvá zele‑
nina dětem nabízena alespoň 
osmkrát měsíčně (sterilovaná 
zelenina se do toho nezapo‑
čítává). Absolutně nejlepší 
hodnocení získala sladká 
jídla, jimž 75 % žáků udělilo 

známku 1 nebo 2. Ta by dle nutričních do‑
poručení měla být zařazována maximálně 
dvakrát měsíčně. Současně je doporučo‑
váno omezování bílého cukru a nahrazování 
sušeným či čerstvým ovocem a nahrazování 
bílé mouky moukou celozrnnou. Sladká jídla 
nelze zavrhnout, měla by však být nutričně 
hodnotná a ne pouze sladká. Obdobně vyšlo 
hodnocení nápojů, kterým 69 % žáků udělilo 
za chuť a kvalitu známku 1 nebo 2.

Další výsledky se netýkají kvality stravy, 
ale organizace a kultury stravování. Frontu na 
obědy musí stát většinu dní (nebo vždy) 68 % 
dětí. Mnohým žákům to vadí, protože nestí‑
hají kroužky či autobusy. Také si stěžují na 
předbíhání staršími spolužáky. Můžete říct, 
že to k obědům prostě patří. Měli bychom 
se ale zamyslet, zda je v okolí jídelny zajištěn 
dostatečný (pedagogický) dozor. Píši peda‑
gogický v závorce, protože mně samotné 
není jasné, zda se o pořádek stará škola, nebo 
provozovatel jídelny. K frontám a předbíhání 
se přidává ještě přílišný hluk v jídelně, který 
vnímá 76 % dětí. Je jistě úsměvné, že dě‑
tem vadí to, čeho jsou sami původcem. Vi‑
díme v tom však důsledek organizace výdeje 
obědů. Představte si situaci: dítěti skončí vy‑
učování, kde celé dopoledne muselo v klidu 
sedět, v šatně popadne oblečení, vyběhne 
z budovy, prostrká se frontou a po vstupu do 
jídelny by se mělo opět zklidnit. To je opravdu 
mentálně náročný úkol, který ve velké sku‑
pině není snadné splnit. Místo toho násle‑
duje hektický oběd, během něhož do sebe 
dítě nahází trochu jídla a za 10 min. je venku. 
Měl by to být kultivovaný, klidný oběd, ale je 
to spíše „fast food“.

Pokud jste dočetli až sem, možná se ptáte, 
zda se s tím dá vůbec něco dělat. Nejspíš 
vám poběží hlavou mnoho důvodů, proč to 
nejde: obecně uspěchaná doba, spousta dětí 
ve školách, omezené prostory jídelen, nedo‑
statek personálu, přetížení učitelé… To vše 
je pravda, avšak ne nadarmo se říká: „Kde je 
vůle, je i cesta“. A já věřím, že jsme na začátku 
této smysluplné cesty. Zajímá ‑li vás toto 
téma, sledujte FB: Chceme zdravé stravo‑
vání nebo pište na: chcemelepsistravovani@
gmail.com, děkujeme.

inzerce
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SPŠ OSTROV
Den otevřených dveří nejen pro rodiče

Mgr. Lenka Bardová

Jen v listopadu v rámci různých podpůr‑
ných aktivit pro přiblížení technických 
oborů žákům ZŠ s cílem usnadnit jim výběr 
budoucího povolání navštívilo naši školu 
v sedmi dnech cca 360 žáků ze 30 základ‑
ních škol od Aše po Kadaň.

„Technika je zábava II je volné pokračo‑
vání projektů z let minulých (2012‑2015), 
kdy jsme využili pobídky evropských fondů 
a pro žáky 8. a 9. tříd KV kraje jsme připra‑
vili hned několik aktivit: Den na SPŠ, Pro‑
jektový den strojírenství a elektrotechniky 
i exkurze do našich partnerských podniků. 
Jen na naší škole bylo realizováno v tomto 
období 1613 aktivit, do kterých se zapo‑
jilo 2555 žáků z celého kraje,“ řekla Milana 
Oberhofnerová, koordinátorka projektu. 
Vzhledem k pozitivnímu ohlasu ze strany 

vyučujících ZŠ, rodičů i samotných dívek 
a chlapců se SPŠ rozhodla v projektech 
pokračovat, ale od ledna 2015 hradí tyto 
aktivity ze svých zdrojů. Role průvodců po 
úskalích technických oborů se zhostila de‑
sítka vyučujících i stávající studenti daných 
oborů.

Pro deváťáky a rodiče, kteří ještě nejsou 
zcela rozhodnuti, kam po ZŠ či si nejsou jisti 
svou volbou, SPŠ Ostrov otvírá své dveře 
1. prosince od 12.00 do 17.00 hod., kdy si 
mohou nejen prohlédnout prostory školy, ale 
především se detailně informovat u studentů 
a vyučujících na kýžený studijní obor – Auto‑
tronik, Elektrotechnika, Informační technolo‑
gie, Technické lyceum, Strojírenství či Mecha‑
nik a opravář motorových vozidel.

Naši studenti se samozřejmě věnují pře‑
devším svému studiu a rozvoji, a proto se 
již od října zapojují do maratonu různých 
vědomostních a dovednostních soutěží 
a začínají sklízet první plody své práce. Le‑
tos se např. již posedmé zapojili do Logické 
olympiády; do krajského kola postoupila 
šestice žáků a za své 10. místo v krajském 
kole se Martin Kadlec ze třídy S2 rozhodně 
stydět nemusí, protože kromě něho a On‑

dřeje Kubíčka (E4) do 24. místa bodovali 
výhradně studenti gymnázií. Pokud si krá‑
títe dlouhou chvíli malováním křížků a ko‑
leček, je škoda, že jste svůj um nemohli na 
naší škole poměřit s borci z celého kraje, 
protože právě naše škola již podruhé pořá‑
dala oblastní a krajské kolo v „pišqorkách“. 
A co nás čeká v prosinci? Další soutěže, ex‑
kurze i výlety za kulturou.

inzerce

HOP -HOP NA CESTĚ NA JIRÁSKŮV HRONOV
Ondřej Šulc

Přestože je podzim v ZUŠ věnován pře‑
devším přípravám a zkoušení, oba sou‑
bory literárně dramatického oboru 
(HOP ‑HOP i Na poslední chvíli) se přitom 
zúčastňují i různých festivalů a přehlídek. 
V říjnu byly např. na festivalu DVD (Děti‑

‑výchova ‑divadlo), pořádaném katedrou 
výchovné dramatiky DAMU Praha v di‑

vadle Disk. Z dvanácti zúčastněných sou‑
borů byla šestina právě z Ostrova! HOP‑

‑HOP byl pozván s inscenací Útěk, soubor 
Na poslední chvíli pak hrál svou inscenaci 
Jelizaveta Bam. Všechny inscenace byly 
katedrou, zabývající se dětským diva‑
dlem a dramatickou výchovou, vybrány 
z národních přehlídek Wolkrův Prostějov, 
Mladá scéna a Dětská scéna a patřily 
k nejlepšímu, co se na zmíněných pře‑

hlídkách objevilo. Představení Útěk bylo 
možné vidět i v listopadu na Smrtonos‑
ných kláštereckých divadelních žních 
a především na 35. ročníku národní pře‑
hlídky činoherního divadla pro děti 
a mládež Popelka Rakovník. Tam Útěk 
zaujal nejen diváky, ale hlavně odbornou 
porotu, složenou ze dvou dramaturgů 
a tří režisérů. Předseda poroty Milan 
Schejbal (umělecký šéf a režisér Divadla 
A. Dvořáka Příbram a dlouholetý peda‑
gog režie katedry činoherního divadla 
DAMU Praha) o inscenaci napsal:

„Jednoduché, funkční a účinné scé‑
nografické řešení, vynalézavá hudební 
a choreografická složka, a především 
nevšední herecké výkony obou protago‑
nistů… beze zbytku naplňují inscenační 
záměr, soustředěný na nalezení vztahu 
a porozumění mezi věkově, sociálně i ná‑
zorově odlišnými jedinci, který se díky 
nebezpečným zážitkům proměňuje v přá‑
telství.“ Lektorský sbor dokonce udělil in‑
scenaci několik cen: Janu Roháčovi Cenu 
za herecký výkon v roli Saši, Vojtěchu Pal‑
movi Cenu za herecký výkon v roli Fangia, 
Ireně Konývkové Cenu za režii inscenace 
a celému souboru též hlavní cenu poroty: 
Cenu za inscenaci. Toto vrcholné ocenění 
přineslo souboru přímou nominaci na Ji‑
ráskův Hronov 2017. Nezbývá než bla‑
hopřát.Ocenění herci v inscenaci Útěk, soubor Hop ‑Hop | Foto: Archiv ZUŠ Ostrov
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ZŠ OSTROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Mgr. Jana Kopecká

Podzim se ve škole nesl v duchu sportu; 
4. října si žáci vyběhli do schodů na sou‑
těži Schodoběh v K. Varech a ocenění si 
odnesli Nicolas Klejch za druhé místo, 
bronz získal Jiří Filo. Za dva dny nato po‑
řádala naše škola krajskou soutěž v orien‑
tačním běhu, kterou pro školní rok 
2016/17 financoval KV kraj. Žáci si zabě‑
hali v parku a soutěžili o prvenství se ško‑
lami z Nejdku, Bochova, Toužimi a Karlo‑
vých Varů. V kategorii ml. žáků získal první 
místo Pavel Horváth, druhé místo Andrej 
Jaeger a třetí byl Ondřej Kohn. V kategorii 
st. žáků si odnesl třetí místo Jiří Dvořák. 
V kategorii ml. žákyň získaly prvenství 
naše žákyně: první místo Gabriela Gábo‑
rová, druhé místo Štěpánka Lhotanová, 
třetí místo Adriana Janová. V kategorii st. 
žákyň získala bronzovou medaili Karolína 
Márthová. Od 10. října žáci navštěvovali 
představení na FOH, kde svými hlasy roz‑
hodovali o vítězném snímku. V říjnový 
podvečer se zúčastnili soutěže: Člověče, 
nezlob se. Odnesli si ocenění za první 
místo ve složení: Karolína Márthová, Si‑
mona Emingerová, Štěpánka Školoudová, 

Jaroslav Nguyen a Štěpánka Lhotanová. 
Dále se naši žáci zúčastnili výtvarné sou‑
těže: Hrajeme si s odpady. Je to projekt 
Kraje a společnosti EKO ‑KOM, a. s. Vyhlá‑
šení vítězů proběhne v prosinci, o výsled‑
cích budeme informovat. Tématem letošní 
práce byly vánoční ozdoby z odpadů 
v provedení 3D. Žáci tvořili z plastových 
lahví, papíru, skla a dalšího odpadového 
materiálu. Od 17. do 21. října se na škole 
uskutečnil projekt pod názvem Podzimní 
týden. Žáci s učiteli vyráběli pěkná pod‑
zimní dílka, malovali, lepili, tvořili, skládali 
a podnikali procházky do podzimní pří‑
rody. Nakonec své výrobky vystavili na 
chodbách školy.

MŠ MASARYKOVA
Lenka Dienesová

Listopad byl opět pestrý. Děti byly na 
poznávacím výletě v porcelánce v Nové 
Roli. Mohly si zahrát a zazpívat s pravým 
orchestrem. Do školky přijeli divadelníci 
zahrát dětem krásné a netradiční po‑
hádky. V rámci projektu MAP v území 
ORP Ostrov proběhla prezentace naší 
multifunkční, interaktivní tabule pro ro‑
dičovskou i širokou veřejnost. Přivítali 
jsme návštěvu vedení našeho města. Na 
5. prosince připravujeme adventní tvo‑
řivé odpoledne pro rodiče a děti. Cestu 
si k nám najde i Mikuláš. Všichni se již 
těšíme na vánoční svátky a přejeme 
všem krásné Vánoce plné pohody, klidu 
a šťastný nový rok 2017.

MŠ HALASOVA
Jana Hroudová

Děti ze třídy Sluníček z mateřské školy Ha‑
lasova navštívily 3. listopadu v rámci pozná‑
vacích vycházek „Známe svoje město?“ 
Městský úřad Ostrov. Ve Dvoraně zámku si 
prohlédly zajímavou výstavu studentů ar‑
chitektury ČVUT, Ostrov mezi ostrovy. Po‑
tom jsme v zámku navštívili kancelář mís‑
tostarosty Josefa Železného, který dětem 
ukázal zajímavé exponáty ve své kanceláři 
(historický kroj nebo zcela nový prapor 
Městské policie). Děti vše sledovaly s vel‑
kým zájmem, byly pozorné a také kladly 
místostarostovi otázky. Pak nás odvedl 
k místostarostovi Liboru Bílkovi; i on ukázal 

historickou kancelář a také si s dětmi velmi 
hezky popovídal. Oba místostarostové do‑
stali za odměnu podzimní dáreček: červené 
jablíčko a pozvánky na halloweenskou 
party v MŠ a pozvánku na podzimní pose‑
zení ve třídě Hvězdiček s písničkami, bás‑
ničkami a pohádkou „O řepě“. V rámci po‑
bytu na radnici jsme samozřejmě navštívili 
kanceláře rodičů, kteří mají v naší MŠ své 
děti (Marie Marcinková, Aleš Držík). Na 
Městské radnici se nám moc líbilo, děti byly 
nadšené, dozvěděly se spoustu zajímavostí 
o této nádherné historické budově a o práci 
lidí, kteří zde pracují. Děkujeme za úžasné 
přijetí a budeme se těšit na návštěvu rad‑
ních v naší mateřské škole.

ZŠ MÁJOVÁ
Mgr. Michaela Budaiová

Den otevřených dveří
Další možnost prohlédnout si budovu 
Základní školy Májová Ostrov dostane 
široká veřejnost 9. prosince. Při této pří‑
ležitosti se jako každoročně konají všemi 
oblíbené vánoční trhy. V tento den po‑
řádáme akci a dovolujeme si vás pozvat 
k účasti na Vypouštění balónků s přáním 
k Ježíškovi aneb Pokus o rekord. Vy‑
pouštění balónků je již tradiční předvá‑
noční akce, jejíž smysl spočívá v tom, že 
v jednu chvíli si po celé republice mohou 
děti vypustit svůj balónek s přáníčkem 
pro Ježíška k nebi. Společnými silami 
vypustíme balónky v 15.15 hodin. Vá‑
noce se nám blíží! Celý kolektiv ZŠ Má‑
jové přeje krásné a pohodové Vánoce 
a šťastný nový rok 2017.
Více na www.3zsostrov.cz

Na soutěži v orientačním běhu | Foto: Archiv školy

Jitka Matyášová vítá děti v Odboru kanceláře starosty. | Foto: Petra Mrhálková

Foto: Archiv MŠ Masarykova
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MDDM OSTROV V PROSINCI
Bc. Dagmar Gburová, vedoucí akcí

Zápis do zimních kurzů plavání
od 1. prosince
Přihlásit můžete děti, které dosáhly šesti let.
Kurzovné 500 Kč/10 lekcí, platí se hotově 
při přihlášení v MDDM nebo převodem při 
přihlášení online. Kurzy probíhají v bazénu 
ZŠ Masarykova. Činnost zahájí od 9. ledna.
Nabídka kurzů plavání:
Út 16.00‑17.00 hod. Neplavci, plavci
St 16.00‑17.00 hod. Neplavci, plavci
Čt 15.00‑16.00 hod. Neplavci, plavci
Čt 16.00‑17.00 hod. Neplavci, plavci

Mikulášská besídka
4. prosince 16.00-18.00 hod.
Pestrý program v Domě dětí. Mikulášská 
nadílka, tradiční výtvarné dílničky s vý‑
robou jednoduchých vánočních dekorací, 
vrkočů, svícnů, zdobením perníčků a Mi‑
kulášskou jízdou na modelovém koleji‑
šti žel. modelářů. Předprodej vstupenek 
v MDDM. Cena: 50 Kč.

Anděl, posel dobrých zpráv
do 23. prosince
Přijďte si prohlédnout výstavu prací účast‑
níků výtvarné a rukodělné soutěže do pří‑
zemí MDDM. Originální výrobky budou ke 
zhlédnutí ve všední dny 8.00‑18.00 hod.

Korálkové ozdoby
3. prosince 10.00-12.00 hod.
V rámci adventních dílen si vyrobíme vá‑
noční hvězdičky a další ozdoby z korálků 
vč. výroby dárkových krabiček. Přihlášky: 
v Domě dětí nebo online. Cena: 40 Kč; 
S sebou: přezůvky

Vánoční zvyky
8. prosince 13.45 hod.
Program pro děti školní družiny ZŠ Májová, 
kde si připomeneme tradiční předvánoční 
i vánoční zvyky od Ondřeje ke Třem králům, 
jak je slavily naše babičky a prababičky.

Fotbalové soustředění
10.-11. prosince
Víkendový program pro rodiče a děti kroužku 
malých fotbalistů roč. 2009 a mladší.

Chebské vánoční trhy
11. prosince 14.30 hod.
Výlet pro rodiny i samotné dospělé v ad‑
ventní náladě. Zapojíme se do Ježíškovy 
dílny, zabruslíme na ledové ploše, poslech‑
neme si zvonkohru, zařádíme si se skupinou 
MAXIM TURBULENC a nevynecháme ani 
nákup drobností ve vánočních stáncích. 
Akce proběhne při minimálním počtu 40 
přihlášených. Přihlášky: nejpozději do 2. 12. 
online nebo osobně v MDDM. Cena: děti 
do 15 let 100 Kč, dospělí 130 Kč, v ceně do‑
prava a malý dáreček

Vánoční gymnastické závody
14. prosince 16.00 hod. DK Ostrov
Vánoce přivítají sportovní gymnastky 
MDDM Ostrov tradiční ukázkou svých 
dovedností. Na závody zveme rodiče 
i všechny příznivce sportovní gymnastiky.

Nepečené cukroví
17. prosince 10.00-12.00 hod.
Poslední adventní dílnu věnujeme přípravě 
nepečeného cukroví a výrobě ozdobných 
krabiček. Přihlášky: v MDDM nebo online. 
Cena: 50 Kč; S sebou: přezůvky, zástěru 
a krabičku na cukroví.

Sportovní areál
V prosinci jsou všechna hřiště uzavřena 
a zůstanou tak až do 18. března 2017. 
Vstup na sportoviště je možný podle počasí 
pouze po dohodě s pracovníky Domu dětí.

Vánoční prázdniny
Od 23. 12. do 2. 1. bude budova i celý areál 
uzavřen. Po Novém roce zahájí zájmové 
kroužky činnost 3. ledna.
Rádi bychom touto cestou poděkovali ma-
lým i velkým občanům Ostrova za přízeň 

v r. 2016, kterou nám projevovali hojnou 
účastí na našich akcích a v zájmové čin-
nosti. Přejeme všem pohodové vánoční 
svátky v kruhu vašich nejbližších a už teď 
se těšíme na milá setkání v roce 2017.
Informace: akce: 736 505 684, propa-
gace, informace: 736 505 681; zájmová 
činnost: 731 615 657; doprava, ubyto-
vání: 736 505 683; ekonomický úsek: 
736 505 685, www.mddmostrov.cz

HORNICKÉ MUZEUM
Jan Albrecht

Vážení čtenáři, do hornického muzea shá‑
níme zajímavé hornické artefakty, lampy, 
kahany, uniformy, minerály, jáchymovská 
ocenění a vše, co je spojeno s hornictvím 
v Krušnohoří. Nenechávejte své sbírky ve 
sklepích a na půdách, ukažme je dalším ge‑
neracím v mini ‑muzeu na Hřebečné neda‑
leko Abertam. Děkujeme. Kontakt: mob. 
725 143 014, montanuran@seznam.cz

Foto: Archiv muzea
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OSTRŮVEK 
A ŘEČ BATOLAT

Pavlína Lišková

Víte o tom, že vaše miminko či batole do‑
káže komunikovat mnohem dřív, než vůbec 
řekne první slovo (např. máma nebo táta)? 
Už jste slyšeli o znakové řeči i pro slyšící dě‑
tičky? Nyní máte možnost v kurzech „Zna‑
kujeme se zpěvem a hrou“ či v seminářích 
znakování pod vedením nezávislé lektorky 
programu GoKids! a Baby Signs Terezy Fe‑
rencové naučit sebe i svoji nejmenší rato‑
lest řeči batolat. Znakování je vhodné pro 
ještě nemluvící kojence a batolata od šes‑
tého měsíce do dvou let věku dítěte.

Více informací o termínech, ceně 
a lektorce se dozvíte na webu: tereza‑

‑ferencova.webooker.eu nebo e ‑mail: fe‑
rencova.tereza@gmail.com

inzerce

Cena dohodou

PŘENECHÁM 
ZAHRÁDKU
v kolonii naproti skladu 

Kaucký, chatka, voda, 

klouzačka, venkovní gril, 

kanalizace).

Více informací: 
Mob.: 775 186 082

NZDM KLUB OSTROV
Kolektiv klubu (kráceno)

Před adventem jsme se v Nízkoprahovém za‑
řízení pro děti a mládež věnovali tématu Mír 
a lidská práva. Mezinárodní den míru jsme 
oslavili Hippie party, na níž se klienti sezná‑
mili s historií hnutí Hippie. Zkoumali jsme 
jeho myšlenky, oblečení, hudbu, atmosféru 
a důvody, proč vzniklo. Poslouchali jsme 
hudbu z té doby a povídali si, jaké vnitřní hod‑
noty hnutí zanechalo nám. Klubáci si vyráběli 
hippie šperky, batikovali trička a hráli aktivi‑
zační hry s tematikou mezilidských vztahů. 
Dotkli jsme se i tématu drogové závislosti, 
jejího dopadu na závislého člověka, na jeho 
rodinu, společnost. Klienti dostali informace 
o prevenci, kam se obracet, pokud se s pro‑
blémem setkají. Také jsme společně slavili 
svátek zesnulých, mluvili o jeho historii a tra‑
dicích v různých kulturách. Uživatelé služeb 
NZDM v duchu svátku Halloween kreslili 
dýně, malovali si na obličej strašidelné masky, 
pak jsme šli průvodem do Ekocentra na akci 

připravenou pro veřejnost pracovníky 
MDDM. Na podněty uživatelů jsme v klubu 
začali malovat. Chtějí mít prostory moder‑
nější, světlejší, původní výzdoba jim už při‑
padá okoukaná. Na malování i úklidu se uži‑
vatelé sami podílí. NZDM je motivuje soutěží 
o nejhezčí návrh obrazu na stěnu. Vítězný 
návrh si sami namalují a bude zdobit zdi 
klubu. Tímto bychom rádi poděkovali Jaro‑
slavu Oriabincovi (Barvy ‑laky Atlantis) za 
sponzorský dar, který nám pro tuto aktivitu 
poskytl. Pracovníci také připravili dopolední 
programy pro ZŠ Ostrov, příspěvkovou orga‑

Foto: www.kafe.cz

Ilustrační foto: NZDM Klub Ostrov

nizaci, během kterých si všichni odpočinuli, 
zasmáli se u her a děti i učitelé se seznámili 
s prostředím NZDM.

Závěrem bychom chtěli za tým NZDM 
všem čtenářům popřát klidný adventní čas 
a šťastně strávené vánoční svátky. Lenka, 
Milan, Markéta, Kristýna, Tereza a Dominika 
z NZDM Klub Ostrov.

Služba je financována z finančních zdrojů 
Karlovarského kraje a z rozpočtu města Ostrov.

inzerce
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KABEL OSTROV
Ing. Libuše Benešová, jednatelka

Všem našim divákům bych za celý kolektiv 
pracovníků ostrovské kabelové televize 
chtěla poděkovat za jejich věrnost a po‑
přát jim příjemné prožití vánočních svátků 
a šťastný rok 2017.

Plán vysílání
1. prosince | 18.00 hod.
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis
 · Pořad: Kulturní měšec
 · Pořad: Archiv KT

7. prosince | 15.00 hod.
 · Přímý přenos jednání Zastupitelstva 

města

8. prosince | 18.00 hod.
 · Záznam jednání Zastupitelstva města

15. prosince | 18.00 hod.
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis + Policejní 

zpravodajství
 · Pořad: S ‑MIX
 · Pořad: Rozcestník

22. prosince | 18.00 hod.
 · Zahájení programového bloku
 · Celoroční sestřih I. část
 · Pořad: Škola hrou
 · Pořad: Rozhovor na téma

29. prosince | 18.00 hod.
 · Zahájení programového bloku
 · Celoroční sestřih II. část
 · Pořad: Autoperiskop
 · Pořad: Novoroční projev starosty 

města

Změna pořadů vyhrazena! Návrhy, připo‑
mínky, dotazy volejte či zašlete SMS na tel. 
777 572 089 nebo pište na: marketing@
tv ‑ostrov.cz
Premiéra vysílání: čtvrtek 18.00 hod. (v pří‑
padě Zastupitelstva středa 13.00 hod.)
Provozní doba kontaktního místa: 
po 8.00‑17.00 hod., út 9.00‑17.00 hod., 
st 8.00‑17.00 hod., čt 9.00‑17.00 hod., 
pá 9.00‑15.00 hod.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
RNDr. František Wohlmuth

Kalendář veřejných turistických akcí 
v prosinci.
3. prosince: Praha; Za mikulášskou 
atmosférou do hlavního města
10. prosince: Sokolovsko; Pamětihod‑
nosti Kynšperku nad Ohří
15. prosince: Polsko; Advent u sousedů – 
Krakow (4 dny)
17. prosince: Chebsko; Předvánoční retro 
v Chebu

26. prosince: Karlovy Vary; Na Štěpána 
po obědě krátká procházka po městě
1. ledna: Klášterec nad Ohří; Novoroční 
výstup na Šumburk

Bližší informace (doba odjezdu, počet 
km, org. propozice) budou k dispozici 
vždy od středy pro příslušný sobotní ter‑
mín ve vitríně KČT na Mírovém náměstí 
u autobusové zastávky na Karlovy Vary. 
Bližší údaje jsou na internetové adrese: 
www.kctkvary.cz

EKOCENTRUM V PROSINCI
Petra Žlutická, vedoucí EC

Adventní komentované prohlídky
17. prosince 13.30 a 15.30 hod.
Poslední možnost víkendové návštěvy EC 
v tomto kalendářním roce. Odhalte zají‑
mavá fakta o našich zvířatech. Nebude 
chybět krmení krokodýla, hadů, želv nád‑
herných nebo agam vousatých. Všichni 
jste vítáni. Vstup zdarma.

Vyhlášení sběrové soutěže
21. prosince 16.30 hod.
Zveme všechny účastníky soutěže ve 
sběru lesních plodů na slavnostní vyhlá‑
šení vítězů v EC. Předání věcných cen pro‑
běhne za účasti zástupců společnosti Lesy 
ČR. Jména výherců uveřejníme na webu 
a v lednovém OM.

Večerní prohlídka Ekocentra
22. prosince 17.30 hod.
Přijďte se podívat, jak to u nás žije po sou‑
mraku. Zaměříme se hlavně na způsob 
chování několika druhů ještěrek a dravců, 
kteří jsou večer a v noci aktivnější než ve 
dne. Délka prohlídky asi hodinu. Vstup 
zdarma.

Návštěvní hodiny v zimním období
I letos bude od 1. prosince do 30. bře‑
zna 2017 EC pro veřejnost otevřeno pouze 
ve všední dny 13.00‑17.00 hod., z důvodu 
klidového zimního režimu většiny chova‑
ných zvířat. Dopoledne jsou vyhrazena ko‑
lektivům školských zařízení po předchozí 
objednávce.

Vánoce a Štědrý den jsou nerozlučně 
spjaty s pohodou, setkáváním a přede‑
vším s dárky. Pokud chcete přijít popřát 
i našim zvířátkům a přinést jim dáreček, 
nejvíc je potěší tvrdé pečivo, zelenina 
(mrkev, salát, čínské zelí), čerstvé ovoce 
i piškoty. Z takových laskomin budou mít 
určitě radost.

Děkujeme všem malým i velkým návštěv‑
níkům za celoroční přízeň a přejeme 
krásné vánoční svátky!

Informace
O vánočních prázdninách 23. 12. až 2. 1. 
bude EC zavřeno. Po Novém roce zahájí 
kroužky činnost 3. ledna. Informace: po‑

‑pá 10.00‑17.00 hod. na tel. 731 615 658, 
602 600 995, FB: Ekocentrum MDDM Os‑
trov, www.mddmostrov.cz

U sochy Hanse Ch. Andersena v Kodani | Foto: Autor textu
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JAK SLAVÍVALI VÁNOCE NAŠI PŘEDCHŮDCI
Mgr. Zdenka Čepeláková

Mnohem skromněji, než jsme my (a jistě dnes 
i oni) zvyklí. Tehdejší předvánoční a vánoční 
čas měl ve všech detailech pevný řád, jak 
v dodržování dávných zvyků, tak co do vá‑
nočního menu i vzájemného setkávání. Tak 
tomu bylo v menších městech a vesnicích 
velké části našeho regionu. Vzpomínky jeho 
předešlých obyvatel o tom svědčí v zachova‑
ných záznamech, týkajících se nejen Ostrova, 
ale např. i Hájku a Velichova. Předvánoční čas 
přinášel řadu rituálů, proti současnému byl 
bohatší a hlouběji prožívaný, ale i méně za‑
měřený na dnes převládající (víceméně bez‑
duchou) komerční stránku.

Předzvěst Vánoc ohlašoval svátek sv. Ka‑
teřiny (25. 11. ). Tato světice již „zastavovala 
tanec“. Sv. Ondřej (30. 11. ) také zakazoval 
tanec, ale zato přinášel společné sousedské 
besedy: přástky s draním peří a jinými ruč‑
ními pracemi s vyprávěním mnoha neuvěři‑
telných příběhů. Bylo tu také „ondřejské ča‑
rování“. Tavilo se a do vody lilo olovo; tvary, 
které tak vznikaly, naznačovaly každému 

(ovšem s přispěním fantazie), jeho osudy pro 
příští rok. Podobně uhadovalo budoucnost 
obracení hrnečků. Co kdo odkryl, to ho če‑
kalo: prstýnek značil svatbu, povijan narození 
dítěte, mince bohatství, hrst obilí dobrou skli‑
zeň. Zlověstný kousek uhlí však ohlašoval ne‑
štěstí. Na sv. Barboru (4. 12. ), podobně jako 
dnes, lámaly dívky třešňové větvičky, které, 
pokud do Štědrého dne vykvetly, oznamo‑
valy svatbu nebo aspoň naději na ni. Zcela 
jiný oproti dnešku byl však svátek sv. Mi‑
kuláše (6. 12. ). Namísto laskavého biskupa 
s andělem a čertem dupala tehdy na zápraží 
nevlídná postava v obráceném kožichu, 
s pytlem a holí. Provázel ji „krampus“, ob‑
doba čerta řinčícího řetězy. Vystrašené děti 
dostávaly, když se pomodlily, jablíčka a oře‑
chy. Teprve později přicházel již opravdový, 
dobrotivý Mikuláš.

V čase adventu byl zakázán tanec a jiné 
zábavy. Většina obyvatel se zúčastnila v čas‑
ném jitru pobožností (rorátů), očekávání 
Spasitelova narození. Teprve v druhé půli 
adventu začaly vánoční přípravy: velký úklid 
domácností a nákupy. O druhé adventní ne‑

děli se konal vánoční trh, na který se scházeli 
lidé z celé farnosti. Náměstí i přilehlé ulice 
byly plné stánků s nejrůznějším zbožím. Také 
kamenné obchody dávaly důraz na vánoční 
nákupy, výzdobou i nabídkou. Každá domác‑
nost měla svůj betlém, většinou vyřezávaný, 
dokonce i pohyblivý, od Štědrého dne až po 
Tři krále osvětlený. Původní betlém farního 
kostela je dodnes součástí vánočního času 
v Ostrově. Na Štědrý den odpoledne navště‑
vovali farníci své zemřelé na hřbitově, na dět‑
ské hroby stavěli ozdobené stromečky.

Štědrý večer byl plný ustálených zvyků 
a pověr. U štědrovečerního stolu se měla 
sejít celá rodina, nikdo cizí však nesměl v tu 
dobu do světnice vstoupit, dveře byly za‑
mčeny. Výjimku povoloval snad jen lichý po‑
čet stolovníků. Nesmělo viset vyprané prá‑
dlo. Prasklá vánočka či štóla byly pro rodinu 
špatným znamením, hladká pak tím nejlep‑
ším. Nikdo nesměl upustit vidličku nebo lžíci 
ani nechat talíř nedojedený. O štědrovečerní 
večeři přicházelo na stůl devatero jídel, po‑
čítaje v to pivní polévku, „bräiten binsala“ – 
buchtičky polévané máslem a syrobem 
(hnědý domácí extrakt z cukrové řepy) a sy‑
pané strouhaným perníkem, později také 
rybu, vařené sušené ovoce, čaj s vánočním 
pečivem, jablka, ořechy a jiná místní jídla, na 
závěr pak kousek chleba se solí. Po večeři 
ještě rodina poseděla u stromečku, zdo‑
beného domácím cukrovím, kousky cukru 
v barevných papírcích či staniolu, jablíčky 
a ořechy, a očekávala zvonění na půlnoční 
mši. Zvony se rozezvučely v 10 a 11 hodin 
večer, naposledy v půl dvanácté. Slavnou 
půlnoční provázela hudba a zpěv kostel‑
ního sboru. Jeden z pamětníků si zapama‑
toval také příběh babičky z blízké vsi, která 
si místo jednoho utrhla v kalendáři lístky 
dva a marně o půlnoci čekala před kostelem 
na slavné bohoslužby. Dárky nalézaly pod 
stromečkem hlavně děti, většinou až ráno 
o prvním svátku. Ježíšek přece mohl přijít 
až o půlnoci. Děvčátka dostávala obvykle 
panenku, chlapci dřevěný vozík a koníka. 
Vítanými dárky byly i punčochy, čepice, ru‑
kavice či šátky. Pisatel vzpomínek si dodnes 
pamatuje, jak velikou radost mu způsobil 
kapesní nožík. První vánoční svátek proběhl 
opět ve znamení slavnostních bohoslužeb 
a neméně slavnostního oběda. V movitěj‑
ších rodinách převládala husa, jinde vep‑
řová pečeně s knedlíky a zelím. Po obědě 
následovala společná procházka a hlavně 
vzájemné návštěvy. Známí a příbuzní si při‑
cházeli popřát šťastné Vánoce, podívat se na 
dárky a ochutnat vánoční pečivo. Totéž se 
opakovalo i o svátku druhém, někdy také se 
setkáváním v kavárně či vinárně. Vánoční vý‑
zdoba a atmosféra trvala do svátku Tří králů.

Dnes už si jen těžko dovedeme předsta‑
vit takovouto oslavu Vánoc. Na rozdíl od 
těch někdejších však těm našim blahobyt‑
ným a dárky oplývajícím svátkům přece jen 
cosi podstatného chybí…
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VOLNÝ ČAS

MĚSTSKÁ KNIHOVNA OSTROV V PROSINCI
Mgr. Jana Múčková (red. upraveno)

Večerní atmosféra
Trvá do 31. prosince.
Šesté a poslední kolo fotografické soutěže 
pro amatérské fotografy. Máte poslední 
možnost se zapojit. Stačí zaslat fotografii 
na dané téma e ‑mailem na: fotosoutez@
mkostrov.cz (více na: www.mkostrov.cz).

Pěvecký sbor Gybon
5. prosince 18.00 hod., Oranžerie Václava 
Havla, vstupné dobrovolné
Srdečně zveme na vánoční koncert pěvec‑
kého sboru studentů Gymnázia B. Něm‑
cové z Hradce Králové.

Vánoční koncert sólistů ZUŠ Ostrov
7. prosince 17.00 hod., Oranžerie Václava 
Havla, vstupné dobrovolné
Přijďte si poslechnout talentované sólisty 
ZUŠ Ostrov.

Relaxační malování pro dospělé
8. prosince 15.30 hod., učebna
Přijďte strávit příjemné odpoledne 
v pěkném prostředí, s relaxační hudbou, 
pastelkami a antistresovými omalován‑
kami. Ty nejsou jen pro děti, donutí vás 
vypnout, nepřemýšlet nad tím, co vás bě‑
hem dne stresuje, přinesou vám příjemný 
pocit z tvorby, nemluvě o psychologic‑
kém vlivu barev. Připravili jsme spoustu 
omalovánek s různými motivy. Pastelky 
či fixy si můžete přinést vlastní, nebo 
vám je půjčíme.

Napříč Afrikou 
– z domova až na Střelkový mys
9. prosince 17.00 hod., učebna, vstupné 
50 Kč (30 Kč v předprodeji)
Cestopisná přednáška Andrey Kaucké 
o zážitcích z Afriky. Přeplavíme se z Janova 
do Tuniska a vezmeme to postupně po vý‑
chodním pobřeží. Nevynecháme svobod‑
nou Libyi ani strašidelný Súdán. Potkáme 
kočovné Mursie, nebude chybět adrenalin 
při shánění nafty – daleko od města, po‑
blíž jezera Turkana; na oběd zajdeme k do‑
morodcům… Putování zakončí povídání 
o Tanzanii.

Čtvrtletník amatérských filmů
12. prosince 16.30 hod., učebna
Amatérská filmová kronika Ostrova a okolí. 
Těšit se můžete na filmy: Adventní podve‑
čer; Betlém; Dvě části filmu Koleda, koleda, 
který natočil režisér Zdeněk Flídr (žil řadu 
let v Ostrově); Kamenný trest; Folklórní ta‑
nec. Autor: Stanislav Churý

Vánoční pečení
14. až 16. prosince
Další ročník soutěže o nejlepší vánoční 
cukroví. Účastnit se může každý, kdo při‑
nese cukroví domácí výroby. Hodnotit bu‑
deme tyto druhy: linecké, vanilkové roh‑
líčky a jeden druh dle vlastního výběru. Po‑
rota bude brát v potaz nejen chuť a vůni, 
ale také vzhled výrobků. Cukroví můžete 
nosit do 16. prosince 12.00 hod. Týž den 
ve 14.00 hod. bude vyhlášeno nejlepší 
cukroví. Vítěz se může těšit na pěknou 
cenu.

Vánoční ozdoby a dekorace technikou 
suchého plstění
14. prosince 16.00 hod., učebna, 
kurzovné 120 Kč
Tvůrčí dílna Zdeňky Bílkové. Techni‑
kou suchého plstění pomocí plstící jehly 
a s použitím barveného ovčího rouna lze 
vytvořit působivé dekorace. Ovčím rou‑
nem budeme dekorovat polystyrenové 
(koule, jehlany, zvonečky, kroužky). Ho‑
tové výrobky dozdobíme barevnými stu‑
hami, korálky či flitry. Technika je velmi 
jednoduchá a vhodná i pro děti od 6 let. 
Veškerý potřebný materiál bude k dispo‑
zici.

Vánoční dílnička
15. prosince 15.00 hod., Oddělení pro 
mládež, vstupné 50 Kč
Tvořivá dílnička určená dětem. Přijďte si 
ozdobit skleněný svícen na čajovou svíčku. 
Zdobit budeme ubrouskovou metodou 
a malováním na sklo. Veškerý potřebný 
materiál bude k dispozici.

Koncert žesťové sekce ZUŠ Ostrov
15. prosince 17.00 hod., Oranžerie 
Václava Havla, vstupné dobrovolné
Srdečně vás zveme na vánoční koncert 
žáků ZUŠ Ostrov.

Herní klub
16. prosince 16.00 hod., učebna
Máte rádi deskové hry? Nemáte si s kým 
zahrát? Potřebujete vysvětlit pravidla? 
Chcete strávit odpoledne v příjemném 
prostředí? Pak se přidejte k nám. Hraní 
nejen pro děti, hrát si mohou i dospělí. 
Neváhejte, těšíme se na vás. Vyberete 

si ze široké nabídky společenských her 
v Oddělení pro mládež a půjčit si je mů‑
žete i domů.

OM chanting
16. prosince 17.00 hod., Oranžerie 
Václava Havla
Zpěv mantry Óm s Danou Kolovratníko‑
vou

Pěvecký sbor Cantica
18. prosince 16.00 hod., Oranžerie 
Václava Havla, vstupné dobrovolné
Srdečně vás zveme na vánoční koncert 
smíšeného pěveckého sboru z Ostrova.

Vánoční koncert Pěveckého sboru 
Gymnázia Ostrov
20. prosince 17.00 hod., Oranžerie 
Václava Havla, vstupné dobrovolné
Kurz pro uživatele, kteří si chtějí rozšířit 
znalosti o práci s domácí sítí. Během kurzu 
se naučí základním pojmům a nastavením 
domácích routerů. Zmínka padne i o bez‑
pečnosti Wi ‑Fi sítě a zvýšení pokrytí.

Máte ‑li zájem o některou z našich akcí, 
rezervujte si vstupenku v dostatečném 
předstihu. V případě malého počtu rezer‑
vací jsme nuceni akci zrušit. U vybraných 
akcí nabízíme možnost zakoupení lev‑
nějších vstupenek v předprodeji. Rezer‑
vace vstupenek je možné učinit on ‑line 
na našem webu, telefonicky, e ‑mailem či 
osobně.

Od 7. prosince do 8. ledna 2017 mů‑
žete hodnotit vánoční stromky umístěné 
v parku podél cesty do knihovny. Ozdoby 
na ně vyráběly děti z ostrovských škol 
v rámci soutěže Vánoční stromkování. 
Stromku, který se vám nejvíc líbí, můžete 
dát hlas buď online (web knihovny) nebo 
přímo v knihovně.

Vánoční provozní doba knihovny:
23. 12. pátek ZAVŘENO
24. 12. sobota ZAVŘENO
30. 12. pátek 9.00‑12.00 hod.
31. 12. sobota ZAVŘENO
V ostatních dnech bude provozní doba 
knihovny nezměněna.

Více na: www.mkostrov.cz, www.face‑
book.com/knihovnaostrov. Dotazy, ná‑
měty pošlete na: info@mkostrov.cz nebo 
tel. 353 434 300, 773 546 490.

Všem našim čtenářům a návštěvníkům 
děkujeme za přízeň v uplynulém roce. Pře‑
jeme pohodové vánoční svátky a úspěšný 
rok 2017. Těšíme se na vaši návštěvu.
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KULTURNÍ AKCE

FRAGILE ZAZPÍVAJÍ V OSTROVĚ
Stanislav Stebila, manažer (kráceno)

Adventní koncert 4. prosince v klášterním 
kostele Zvěstování Panny Marie je sou-
částí Fragile CZ tour 2016.

Trojnásobní držitelé zlaté sošky, sloven‑
ské divácké ceny OTO v kategorii Hudební 
skupina roku, spolu s Richardem Mülle‑
rem čtyřnásobní majitelé platiny za album 
Hlasy a Hlasy 2, oceněni Krišťálovým kríd‑
lom za Album roku, to je vokální skupina 
Fragile. Je složena z populárních osob‑
ností, známých z TV seriálů a divadel pod 
vedením dirigenta a producenta Braňa 
Kostky. Skupinu dále tvoří Soňa Norisová 
(soprano), Jana Golis (soprano), Helena 
Krajčiová (alto), Svetlana Rymarenko (alto), 
Slavo Košecký (tenor), Vilo Csontos (tenor), 
Kamil Mikulčík (bass). Alternanti skupiny: 

Jana Boltižiar (soprano), Kamila Apetauer 
(soprano), Peter Lacho (tenor), Martin 
Madej (tenor), Jozef Hečko (bas). Věnují 
se interpretaci světových rock ‑pop hitů 
v působivých a zajímavých originálních 

„a cappella“ aranžmá (tj. bez hudebních 
nástrojů). Vše, co uslyšíte, je tvořeno jen 
hlasem a ústy interpretů v komorním pro‑
vedení. Čistě vokální instrumentální prvky 
se v jejich hlasech uplatňují i jako rytmická 
opora. Skupina Fragile již čtvrtým rokem 
vystupuje s Richardem Müllerem v rámci 
projektu Hlasy po celé ČR a SR. Celé turné 
s více jak sto úspěšnými koncerty prová‑
zely nadšené reakce publika. Koncerty na‑
vštívilo mnoho tisíc diváků, prodalo se 20 
tisíc alb; to i počet ocenění dělá z „Hlasů“ 
jeden z nejúspěšnějších projektů.

Repertoár koncertu tvoří písně svě‑
tových i domácích inter‑
pretů jako: Sting, Richard 
Müller, Jason Mraz, Lorde, 
The Flying, Karel Gott ad. 
K novinkám patří The Par‑
ting Glass – irská národní 
skladba, již zařadil na své 
poslední album i Ed Sheeran. 
Zazní i gospelové skladby, 
dále Bohemian Rhapsody, 
Tichá noc, Oh Happy day, 
Poďme bratia do Betléma aj. 
Skupina zasáhne široké di‑
vácké publikum a na své si 
přijdou všichni milovníci 
kvalitní muziky.

ORBIS PICTUS 
OSTROV

Mgr. Monika Lesserová, vedoucí sboru

Pozvánka na vánoční koncerty smíšeného 
pěveckého sboru
27. listopadu, Mírové nám. Ostrov, 
vystoupení na Rozsvěcení vánočního 
stromu
4. prosince 16.00 hod., kostel sv. Jiří, 
Bečov nad Teplou
11. prosince 16.00 hod., kostel 
sv. Michaela Archanděla, Stráž nad Ohří
18. prosince 16.00 hod., kostel 
v Andělské Hoře
25. prosince 15.00 hod., Tradiční koncert 
v kostele sv. Michaela a Panny Marie 
Věrné v Ostrově
30. prosince 16.00 hod., kostelík na 
Suché u Jáchymova
www.orbispictusostrov.cz

VÁNOČNÍ POZVÁNKA DOMU KULTURY OSTROV
Ing. Jan Filip, MSc., MBA, ředitel

Pravidelně jako každý rok, nachystal Dům 
kultury Ostrov nejen pro obyvatele města, 
ale i návštěvníky z širokého okolí celou řadu 
akcí spojených s adventním obdobím.

Začínáme hned druhý prosincový den 
v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie 
vernisáží výstavy nazvané ANDĚLSKÉ VÁ‑
NOCE, kde si můžete prohlédnout betlémy 
ostrovských výrobců a sběratelů. Výstavu je 
možné zhlédnout do 8. ledna 2017.

Na bronzovou neděli 4. prosince se mů‑
žete od 15.00 hod. potkat s přáteli u sva‑
řeného vína na ANDĚLSKÉM SETKÁNÍ ve 
Dvoraně zámku Ostrov, kde zazpívá Pěvecký 
sbor Gymnázia Ostrov vánoční písně; mů‑
žete si koupit handmade výrobky z Ostrova 
včetně mikulášských balíčků a následně pak 
s dětmi ozdobit tradičního velkého ostrov‑
ského anděla. V rámci akce se můžete se‑
známit s kořeny regionální výroby na výstavě 
REGIONÁLNÍ PRODUKTY KRUŠNOHOŘÍ, 
kde dokonce (během vernisáže od 16.00 
hod.) můžete přímo na místě ochutnat i tra‑
diční krušnohorské pokrmy.

Podvečer pak můžete strávit 
od 17.00 hod. v klášterním kos‑
tele poslechem koncertu sloven‑
ské vokální skupiny FRAGILE, 
která pobaví a zazpívá známé 
hity i vánoční skladby.

Pro děti je v pondělí 5. pro‑
since v 16.00 hod. připravena ve 
Společenském sále Domu kul‑
tury MIKULÁŠSKÁ s pohádkou 
a Pekelnou diskotékou.

Na stříbrnou neděli 11. pro‑
since je na Starém náměstí 
v Ostrově připraven od 17.00 
hod. STŘÍBRNÝ ADVENT, kde 
můžete navštívit řemeslné a prodejní 
stánky a poslechnout si ostrovské dětské 
pěvecké sbory a kramářské písně v podání 
tria Bád Boys.

Zlatou neděli 18. prosince můžete s dětmi 
zahájit v 15.00 hod. v Točně v Domě kultury 
na představení divadelní pohádky Vánoční 
kouzlo. Poté se můžete přesunout na Staré 
náměstí, kde můžete od 17.00 hod. (krom 
řemeslných a prodejních stánků) sledovat 
program vytvořený ve spolupráci se spolkem 

Ostrovských střelců, na němž vystoupí tru‑
bači, děti ze ZUŠ se svými flétničkami, bude 
připravena další divadelní mini ‑pohádka, vy‑
stoupí taneční soubor Mirákl a zazpívá pě‑
vecký sbor z Merklína.

Na Štědrý den jsme již tradičně připravili 
promítání pro děti. Těšit se mohou na premi‑
éru veselého animovaného příběhu ze života 
zástupců rozsáhlé živočišné říše s názvem 
ZPÍVEJ.

Pozvání na letošní Velký vánoční koncert 
ve středu 28. prosince v klášterním kostele 
přijali kytarový virtuos LUBOMÍR BRABEC 
a sopranistka Karolína Žmolíková. V pořadu 
zazní vánoční koledy, kytarové romantické 
skladby a nejznámější operní árie. Po celý 
prosinec je možné navštívit na Staré rad‑
nici i výstavu TOSKÁNŠTÍ HABSBURKOVÉ 
A OSTROVSKÉ PANSTVÍ 1808‑1918.

Jako tečku za uplynulým rokem pro vás 
Dům kultury přichystal oblíbené Silves‑
trovské promítání s premiérovým filmem 
ASSASSINS CREED, který nás zavede zpátky 
do minulosti, konkrétně do Španělska. Za 
Dům kultury přeji všem spoustu vánoční 
pohody a zábavy.

Klášterní kostel v Ostrově je dějištěm několika vánočních pořadů.
Foto: Archiv Domu kultury

Foto: Jakub Klimo
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KULTURNÍ AKCE

PŘEDPRODEJ DOMU 
KULTURY NA LEDEN

Markéta Jeništová

Dovolte, abych vás informovala o představe‑
ních, která jsme pro vás připravili na leden, 
avšak předprodej zahajujeme již 1. prosince.

Pánská šatna v podání Studia Ypsilon se 
koná 25. ledna 2016 v 19.30 hod. v Divadel‑
ním sále Domu kultury. Pánská šatna je ko‑
lektivní improvizace herců: úspěšné písničky, 
řeči, atrakce, nápady, to vše v režii Martina 
Dejdara. Nepropásněte jedinečnou příleži‑
tost nahlédnout klíčovou dírkou do pánské 
šatny herců. Zažijete spontánní atmosféru 
propojení herců a diváků s trochou kolegi‑
ální škodolibosti. Vždyť někteří z herců spolu 
hrají již desítky let a prožili společně velkou 
část hereckého života. To vše se odráží na 
vzájemných „přihrávkách“ i nekompromis‑
ních „smečích.“ Hrají: Martin Dejdar, Jiří Lá‑
bus, Pavel Nový, Jan Jiráň, Martin Janouš, 
Petr Hojer. Autor: Kolektivní improvizace 
herců. Produkce: HC Olymp Praha.

Ples města a Domu kultury Ostrov se 
uskuteční 21. ledna ve 20.00 hod. Těšit 
se můžete na oblíbený Koala Band, hos‑
tem plesu bude česká zpěvačka a herečka 
Lenka Nová.

Vstupenky na oba pořady si můžete za‑
koupit v infocentrech našeho města nebo 
online: www.dk ‑ostrov.cz a můžete nás sle‑
dovat i na FB. Od října nás najdete také na 
Instagramu.

REGIONÁLNÍ PRODUKTY KRUŠNÝCH HOR
Eliška Failová, projektová manažerka DK | RNDr. Magdalena Kašková, autorka výstavy (kráceno)

Výrobky s duší krajiny a srdcem místních lidí
O regionálních produktech slýcháme 

v poslední době často. Víme ale, co se za tím 
vlastně skrývá? A neztrácí se v množství na‑
bídek skutečná podstata spojení „regionální 
produkt“, totiž sepjetí produktu s regionem 
či místem?

Hospodářská výroba, její způsoby, vý‑
robní postupy i výsledné produkty v minu‑
losti výrazně určoval charakter území, v němž 
produkty vznikaly. Přírodní podmínky před‑
určovaly možnosti hospodářského využití, 
hospodářská činnost lidí ovlivňovala na‑
kládání s krajinou a zprostředkovaně i její 
podobu. Od průmyslové revoluce dochází 
k postupnému odpoutávání od přírodních 
podmínek a otevírání regionů (které tvořily 
do té doby soběstačné jednotky) okolnímu 
světu. Přes radikální změny ve vztahu mezi 
člověkem (vč. jeho hospodářské činnosti) 
a krajinou zejména během 19. a 20. stol. 
však přetrvává vztah mezi územím či místem 
a produkty, které v něm vznikají. Setrvačnost 
tohoto vztahu bychom mohli nazvat tradicí. 
Krušnohoří je v této souvislosti specifickým 
územím. Během 20. stol. prošlo radikální 
proměnou, na níž se podílel zejména defini‑
tivní zánik těžební činnosti a proměna hos‑
podářského zaměření, téměř úplná výměna 
obyvatelstva na české straně pohoří dopro‑
vázená zánikem sídel, potlačení malovýroby 
a živností skrze social. systém hospodářství 
i poškození krajiny rozsáhlým znečištěním 
životního prostředí. Můžeme po tom všem 
v Krušnohoří ještě hledat ony tradiční regi‑
onální produkty? Právě na jejich představení 
a sepjetí s daným regionem, krajinou Kruš‑
ných hor a jejími obyvateli se zaměří výstava 
ve Dvoraně zámku Ostrov. Kromě přiblížení 
kořenů tradiční regionální výroby výstava 
představí i její současnou podobu. Ukáže, že 
i dnes zde najdeme množství výrobků a ze‑
jména výrobců, spjatých s Krušnými horami. 
Ve zdejší krajině žijí a tvoří, mají ji rádi a svou 
lásku k ní vkládají také do svých výrobků. Jen 

vztah výrobků k místní tradici a minulosti 
krajiny není vždy tak přímočarý jako v oblas‑
tech, které neprošly podobnou proměnou. 
Zachovala se řada tradičních produktů, jen 
dnes např. již neslouží k denní potřebě, ale 
spíš jako výstavní kousky nebo upomínkové 
předměty. U jiných produktů byla přerušena 
tradice výroby a teprve v současnosti se 
zvolna obnovuje, mnohdy se přitom mění 
význam a využití. Další produkty jsou zcela 
nově vytvářeny, ať s ideou navázat na „dílo 
předků“, nebo jen s touhou žít v Krušných 
horách a uživit se tu vlastní prací.

Výstava tedy představí i současné vý‑
robce a jejich produkty a také různé způsoby 
podpory a zviditelňování místních výrobců, 
ať už prostřednictvím regionálních značek, 
nebo třeba ochutnávek tradičních pokrmů. 
Výstava tak možná vybídne k zamyšlení nad 
našimi vlastními spotřebními návyky a vý‑
znamem podpory kupování místních vý‑
robků nebo nabídne přímo inspiraci k před‑
vánočnímu nákupu dárků.

Autorka výstavy Magdalena Kašková pra‑
cuje jako vědecká pracovnice oboru kulturní 
a historická geografie na Přírodovědecké 
fakultě UK. V současnosti zpracovává di‑
zertační práci věnující se fenoménu regio‑
nálních produktů a jejich podpory zejména 
ve formě regionálních značek. Zaměřuje se 
mj. na přínos podpory regionálních produktů 
pro rozvoj regionu a jeho prezentaci, přičemž 

jedním z regionů, na které se zaměřuje, je 
Krušnohoří/Erzgebirge. Publikovala několik 
odborných statí, pravidelně se účastní kon‑
ferencí a odborných seminářů, podílela se na 
přípravě výstav i organizaci přednášek pro 
veřejnost, věnuje se částečně i pedagogické 
činnosti.

Výstava je pokračováním projektu „Zin‑
tenzivnění přeshraniční turistické spolu‑
práce mezi městem Ostrov a městem Kurort 
Oberwiesenthal“. Bude zahájena 4. prosince 
v 16.00 hod. ve Dvoraně zámku, kde pro‑
mluví i autorka výstavy. V doprovodném 
programu vystoupí hudebník Miroslav Hour, 
žijící v Oberwiesenthalu, a návštěvníci budou 
moci ochutnat některá jídla podle tradičních 
krušnohorských receptů.

inzerce

Cena 800 000 Kč

PRODÁM POZEMEK 
v Mezirolí u KV. 

Rozloha 824 m2, 

kompletně zasíťovaný 

(plyn, ČEZ, voda, 

kanalizace).

Více informací: 
Mob.: 775 186 082

Představení Pánská šatna Studia Ypsilon
Foto: Agentura studia

Foto: Archiv RNDr. Magdaleny Kaškové
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KULTURNÍ AKCE

TĚŠÍME SE NA VÁNOCE
Zdeňka Janischová, spolek betlémářů

Letošní výstavu betlémů v klášterním kos‑
tele zahájí vernisáž 2. prosince v 17.00 hod.

Zatímco píši tyto řádky, prožíváme lis‑
topad. Můžeme si přitom říkat: Listopad, 
listopad,  lísteček  nám  na  dlaň  pad.  Zlatý 
lístek z  javora, zima už  jde do dvora. Ano, 
ochladilo se. Slunce se však občas pro‑
bere ranní mlhou a dokáže ještě ohřát. 
V parcích i v ulicích se brodíme spadaným 
listím a prohlížíme si to javorové ve všech 
možných barevných odstínech. Krásný 
malovaný podzim. Ale v supermarketech 
už nás vítají blýskavé vánoční koule zavě‑
šené na stromcích z vylisované lepenky 
a zvou k prvním vánočním nákupům. Před 
námi otevírá své dveře advent, vzácný to 
čas, doba ztišení a zklidnění. Měli bychom 
si ho užívat, souznět aspoň trochu s tra‑
dičními zvyklostmi. Naladit se k úsměvu, 

dobrotě a porozumění. Čekají nás 
mnohé radostné chvíle a setká‑
vání. Mezi nimi vánoční jarmark, 
různá kulturní vystoupení, která 
opět vedou k vnitřnímu prožitku 
a pohodě. Na náměstí se rozsvítí 
ztepilý smrk a rozzáří oči všech, 
zvláště těch nejmenších.

Jako každoročně, i spolek přá‑
tel a vystavovatelů betlémů při‑
pravuje pro naše občany tradiční 
výstavu. Budeme se opět snažit, aby vy‑
zněla co nejlépe. Stále vnímáme nedo‑
statek starých historických betlémů; ty 
nahrazují pěkné řezbářské práce našich 
členů. U nás nemá osobitý faktor, ani ten 
vánoční, svou tradici. Přejímáme ho z růz‑
ných oblastí Čech a Moravy. O tom svědčí 
vystřihované betlémy, které ukazují kul‑
turu toho či onoho kraje. Procházka vý‑
stavou betlémů slouží nejen k načerpání 

vánoční nálady, ale i k poučení a přenesení 
se do dob dávno minulých, blíže k našim 
předkům, kteří měli vánoční čas ve velké 
úctě. Kéž by se dotkla i nás, už proto, že 
letošní výstava má přívlastek Andělské vá‑
noce. Přeji vám za celý náš tým, abyste si 
prožili letošní svátky v klidu a pohodě, v ra‑
dostech a štěstí, ve vzájemné lásce k sobě 
a svým bližním a ke všem lidem dobré vůle.
Výstava potrvá do 8. ledna 2017.

SOS PROJEKT
Kateřina Hálová, vedoucí IC

Dovolujeme si vás pozvat na benefiční pro‑
gram nazvaný SOS PROJEKT ve prospěch 
krizového zařízení SOS Vesničky Karlovy 
Vary, SOS Sluníčko I ‑II, který pořádáme za 
významné podpory našich partnerů a přátel. 
Rádi vás uvítáme 10. prosince ve 14.00 hod. 
ve Společenském sále Domu kultury Ostrov, 
kde zazní známé i méně známé písně čes‑
kých a zahraničních interpretů (účinkují Lu‑
boš Hájek, Lukáš Zdeněk, Aďas Hrbek, Petr 
Tyr, Tomáš Fiala, Mirka Laura Potácelová 
a Jan Horváth). Můžete se těšit na vystou‑
pení světoznámé taneční skupiny Mirákl, 
ukázku standardních tanců v podání Vlaďky 
Kašové a jejího partnera z taneční školy The 
Best. Vystoupí také po světě již proslavené 
mažoretky MDDM Ostrov a celým progra‑
mem vás provedou ochotníci při DK Ostrov. 
Významnou částí bude dražba obrazu skvě‑
lého malíře a písničkáře Aďase Hrbka. Obraz 
je již teď možno vidět na našich FB stránkách 
(událost SOS Projekt) s podrobným popisem 
od autora. Pro vaše ratolesti je připraven do‑
provodný dětský program (malování na obli‑
čej, výtvarná dílnička ad.), pro zpestření vás 
čeká tombola o zajímavé ceny od našich part‑
nerů a sponzorů. Vstupné je dobrovolné 
a celý výtěžek z programu bude směřovat na 
nákup potřebných a nezbytných věcí pro 
SOS Sluníčko I ‑II. Součástí SOS PROJEKTu je 
i Vánoční strom přání, který jsme umístili do 
infocentra DK Ostrov. Symbolizuje nespl‑
něná přání dětí z SOS Sluníčka, která mohou 
být vyplněna právě díky vaší ochotě pomoci. 
Možnost přijít a splnit jedno či více přání 
může veřejnost do 16. prosince. Velice nás 
potěší, když se k nám přidáte a svou účastí 
podpoříte ty nejmenší z nás, kteří se bez po‑
moci neobejdou.

Foto: Archiv DK Ostrov
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ODPADKOVÉ KOŠE 
VE MĚSTĚ

Alena Nováčková, Ostrov

Dlouho jsem se rozmýšlela, zda mám tento 
příspěvek napsat. Nakonec jsem se ale 
rozhodla, že ano. Je to již tři roky, co jsem 
se do Ostrova přistěhovala z Karlových 
Varů. Bydlím v krásném bytě v Družební 
ulici. Přistěhovala jsem se i s malým pej‑
skem. Krásně se nám tu bydlí, jsem velice 
spokojená, jak je Ostrov krásný, čistý, ze‑
lený. Mám však malý problém. Samo‑
zřejmě, že musím chodit psíka venčit. Nej‑
prve jsme chodili před dům, kde je malý 
parčík, ale také škola a hlavně dětské 
hřiš tě. Je jasné, že po pejskovi vše seberu 
a vyhodím do blízkého odpadkového koše. 
Ale i tak, vzhledem k hrajícím si dětem, 
jsem se rozhodla, že budu chodit venčit za 
dům na louku, která zde je a psík se tam 
může i proběhnout. Nakonec tam chodí 
i většina pejskařů, kterých tu není málo. 
Jaké však bylo moje zděšení, když jsem se 
po louce procházela. Opravdu nic příjem‑
ného. S čistými botami se vrátíte jen málo‑
kdy. Louka je plná psích exkrementů. 
Hrůza. Škoda. Prochází přes ni denně 
i opravdu mnoho lidí, kteří si tudy krátí 
cestu na „starák“. Všimla jsem si však, že po 
celé ploše louky, spojovací cesty mezi 
Penny, ale i na poměrně dlouhém chod‑
níku podél paneláků není jediný odpad‑
kový koš. Nejen na odpadky, ale hlavně na 
psí exkrementy. Málokdo půjde s plným 
pytlíkem psího výkalu až k prvnímu koši, 
který je u Penny, což je pro mnohé daleko. 
Myslím, že i proto louka vypadá tak, jak vy‑
padá. Určitě by bylo přínosem umístit po 
louce několik košů a myslím si, že by lidé 
byli zodpovědnější. Chtěla bych požádat, 
abyste se nad tímto problémem zamysleli 
a pokusili se jej vyřešit. Mnohokrát děkuji 
za pochopení.
Poznámka redakce:
Podobné stížnosti slýcháme od zdejších 
občanů velmi často, koše jsou na někte‑
rých místech ve městě rozmístěny pří‑
liš daleko od sebe, jinde zcela chybí. To 
správné místo, kde podobné požadavky 
a stížnosti přednést, je Městský úřad Os‑
trov. Ostrovský měsíčník nemá možnost 
žádným způsobem situaci změnit.

INDIKÁTORY TEPLA - REAKCE NA ČLÁNEK
Ing. Jan Bureš, váš zastupitel

Ostrovský měsíčník otiskl část dopisu os‑
trovských podnikatelů, kteří si stěžují na 
způsob výběrového řízení na výměnu indi‑
kátorů tepla v městských bytech (OM 
11/2016, str. 6). Obrátili se svým dopisem 
i na mě, a tak jsem si k této zakázce vyžádal 
podklady. Má zjištění jsou následující: Před‑
pokládaná cena této zakázky byla zjevně 
podhodnocena. Při vypisování totiž vedení 
města stanovilo, že tato zakázka na 10 let 
bude stát celkem 1,6 miliónů (tzn. v prů‑
měru 160 tisíc ročně) a přitom doposud se 
platilo každý rok cca 1 milión. Což uvedl ve 
svém článku i starosta města. Z tohoto dů‑
vodu chybného odhadu se zakázka dostala 
do režimu tzv. „podlimitního“ (méně jak 2 
milióny) a byly osloveny pouze čtyři pře‑
dem určené firmy místo toho, aby se mu‑
selo vypsat otevřené výběrové řízení pro 
všechny zájemce. Přímo byla oslovena cho‑
mutovská firma Dospra (stávající realitní 
kancelář spravující městské byty) a další tři 

firmy (z Teplic, Ústí nad Labem a Prahy). Ni‑
kdo jiný nemohl nabídku podat. Dvě firmy 
byly následně vyřazeny z hodnocení, pro‑
tože obě stejně nepodepsaly přiloženou 
smlouvu o dílo. Vítězem se pak stala firma 
Dospra, s kterou byla uzavřena smlouva na 
10 let. Nabídková cena činila bezmála 3,2 
miliónu, což je dvakrát více, než bylo uvá‑
děno jako předpokládaná cena. Podle infor‑
mací uveřejněných v dopisu stěžovatelů 
však tuto práci pro firmu Dospra vykonává 
firma Ronica, která byla dražší a skončila ve 
výběrovém řízení jako druhá. Neměl jsem 
bohužel možnost si prostudovat nabídky 
uchazečů, protože dle sdělení Městského 
úřadu jsou tajné, a není tedy možno se 
s nimi seznámit. Protože jsem další infor‑
mace k této zakázce a výběrovému řízení 
nedostal, dělá to na mě dojem, že šlo 
o úmysl. Předem byly osloveny jen čtyři 
firmy a nemuselo proběhnout otevřené vý‑
běr. řízení, kam by se mohl přihlásit kdokoli, 
tedy i ostrovské firmy.

Odpověď starosty na str. 24

PRÝ JSOU SLOŽITÉ
Miloslav Liška

Prý jsou složité… a šroubované a hloupé 
a dlouhé a lživé a nesmyslné a ztrácí se 
v nich nit a jsou protekční. Co? Články, 
které jsem začal psát před třemi roky 
a které nacházíte v Ostrovském měsíčníku. 
Možná. Jsou i lidé, kteří si je naopak po‑
chvalují. Je dobře, že v Ostrově mají čte‑
náři různé názory na něco tak nepodstat‑
ného, jako jsou mé články. Protentokrát 
snad vyhovím svým kritikům a budu 
stručný, možná i snadno pochopitelný. 
Přeji Ostrovskému měsíčníku i Ostrova‑
nům, aby nám Ježíšek nadělil víc autorů, 
jejichž příspěvky budou zdrojem úvah, vý‑
měny různých názorů a v neposlední řadě 
budou zdrojem zábavy, protože těch je 
opravdu poskrovnu. Bez nich bude sice 

důležitý, ale sám o sobě suchopárný, infor‑
mativní obsah Ostrovského měsíčníku ne‑
záživný. Autorů není málo, jen si možná 
mnoho z nich myslí, že o ně tento list nemá 
zájem. Nic není vzdálenějšího pravdě. No‑
vým autorům, kteří se v roce 2017 pokusí 
zpestřit jeho obsah, posílám…

Foto: Soukromý archiv autora

inzerce
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INDIKÁTORY TOPNÝCH NÁKLADŮ
Reakce na článek Ing. Bureše

Bc. Pavel Čekan, starosta města Ostrov

Vážení a milí čtenáři OM, v reakci na člá‑
nek pana Bureše ohledně veřejné zakázky 
(dále jen VZ) na výměnu indikátorů top‑
ných nákladů v bytových a nebytových 
prostorách města Ostrov bych rád uvedl 
některé jeho argumenty na správnou 
míru. Vezměme to ale od začátku. V listo‑
padovém čísle OM byl zveřejněn dopis 
ostrovských podnikatelů ohledně výše 
uvedené zakázky na indikátory tepla 
v městských bytech, spolu s tímto dopi‑
sem byla zveřejněna i reakce města. Do 
prosincového čísla poslal svůj názor pan 
Bureš, a protože uvádí spoustu nepřes‑
ností a klame tím i čtenáře, je mou povin‑
ností obhájit konání vedení města v před‑
mětné veřejné zakázce. Mimochodem, 
pan Bureš si pro zjištění potřebného ne‑
chal od příslušného odboru zaslat infor‑
mace např. o tom, kolik bylo v posledních 
třech letech vyměněno indikátorů tepla 
v městských bytech. Pro zpracování od‑
povědi na tento jeho dotaz bylo nutno 
fyzicky zkontrolovat 3900 faktur z ar‑
chivu města, což zaměstnalo jednoho 
úředníka po dobu 32 hodin.

Vážení čtenáři, chtěl bych uvést pro 
vaši orientaci, že VZ na výměnu indikátorů 
topných nákladů sestávala ze dvou částí. 
První částí, indikovanou jako stavební čin‑
nost, byla jednorázová fyzická výměna 
indikátorů topných nákladů na topných 
tělesech v bytech a nebytových prosto‑
rách města s termínem do začátku letošní 
topné sezóny. Druhou částí, indikovanou 
jako služby, byl servis a provádění odečtu 
a rozúčtování topných nákladů po dobu 
záruky, tj. po dobu 10 let. Zařazení do re‑
žimu zadávání VZ proběhlo dle toho, která 
část VZ je finančně vyšší. V tomto případě 
je to část stavební činnosti, proto byla VZ 
vyhlášena v režimu veřejné zakázky ma‑
lého rozsahu. V režimu VZ malého rozsahu 

může město oslovit jen vybrané uchazeče. 
Limit pro VZ malého rozsahu byl v době 
vypsání VZ 6 mil. Kč bez DPH, vysoutě‑
žená cena byla 3 144 445,00 Kč bez DPH. 
Není tedy pravdou, jak tvrdí pan Bureš, že 
bychom se snažili cenu podhodnotit, on 
jen, jak se říká, smíchal jablka a hrušky. Při 
stanovení předpokládané ceny za služby 
město nevycházelo z cen, které dosud pla‑
tilo stávajícím ostrovským firmám, ale pro‑
vedlo průzkum trhu i na internetu a zjistilo, 
že ceny za tyto služby se pohybují v úplně 
jiných dimenzích. Pro město není rozho‑
dující (a ani to v podmínkách VZ nikde 
nebylo), kdo nakonec fyzicky bude indiká‑
tory topných nákladů na topných tělesech 
měnit. Pro město byla a je rozhodující vy‑
soutěžená cena, a ta je dle smlouvy s vítěz‑
ným uchazečem. Koho a za jakých podmí‑
nek si vítězný uchazeč k práci nasmlouvá, 
je pouze jeho vnitřní věc. K tvrzení pana 
Bureše, že si nemohl prostudovat nabídky 
uchazečů: dle vnitřních předpisů MěÚ Os‑
trov nabídky uchazečů mohou studovat 
a hodnotit pouze členové komise, kteří po 
přečtení jmen uchazečů a sdělení nabíd‑
kové ceny a před hodnocením a posuzo‑
váním nabídek uchazečů podepisují čestné 
prohlášení, které zní:
Já, níže podepsaný, přítomný při jednání 

hodnotící komise pro otevírání obálek, pro 
posouzení  kvalifikace  uchazečů  a  hodno-
cení nabídek na dodavatele pro veřejnou za-
kázku: „XXX“ činím čestné prohlášení o své 
nepodjatosti ve vztahu ke shora specifiko-
vané veřejné zakázce a k uchazečům, kteří 
si vyžádali zadávací dokumentaci. Dále pro-
hlašuji, že jsem se nepodílel na zpracování 
žádné z nabídek, které budou předloženy, 
nemám osobní zájem na zadání shora spe-
cifikované veřejné zakázky, ani mne nespo-
juje osobní, pracovní či jiný obdobný poměr 
s uchazeči podávajícími nabídku k realizaci 
této  zakázky.  Prohlašuji,  že  budu  zacho-
vávat mlčenlivost  o všech  skutečnostech, 

o nichž jsem se dozvěděl/a v souvislosti se 
svou  účastí  na  jednání  hodnotící  komise 
k výše uvedené veřejné zakázce.

Za sebe mohu říci, že nejsem a ani 
nebývám členem hodnotící komise. Pan 
Bureš se opět snaží ve svém článku oso‑
bitým způsobem ukázat, jak to v Ostrově 
děláme špatně, je tedy jen na vás, abyste 
zhodnotili a posoudili jeho a má slova. Zá‑
věrem bych vás, vážení a milí čtenáři, rád 
ubezpečil, že příslušný odbor, ale i Rada 
města jednala v souladu s platnou legis‑
lativou a vnitřními předpisy města Ostrov. 
Nezbývá mi než konstatovat, že tato VZ 
přinese městu (oproti předchozím smluv‑
ním podmínkám) během 10 let úspory ve 
výši až 7,6 mil. Kč.

inzerce

MAMINKA OSLAVILA 
STÉ NAROZENINY

Alena Kučerová, Květa Hlaviznová (dcery)

Letos 31. října oslavila naše maminka Ma‑
rie Klímová sté narozeniny. Nyní žije v Do‑
mově poklidného stáří (DPS) v Hroznětíně, 
který spadá pod Charitu Ostrov.

Za maminkou přišlo mnoho gratu‑
lantů; jmenuji především ředitele charity 
Tomáše Fexu, starostu s místostarostou 
Hroznětína, doktora Draského se sestrou 
Hankou, starostku Velichova s paní Be‑
ránkovou, diabetiky z Dia klubu v Ostrově 
a mnoho dalších. Paní vedoucí DPS se 
sestrami a pečovatelkami připravily krásné 
slavnostní odpoledne přímo v Domově, 
včetně bohatého a hlavně velmi dobrého 
občerstvení i pro gratulanty. Všem chci za 
tuto akci velmi poděkovat. Zároveň děkuji 
i všem zaměstnankyním DPS Hroznětín za 
jejich nelehkou, ale velmi obětavou a lás‑
kyplnou péči o všechny klienty.
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SPORT

HC ČERTÍCI OSTROV
Karel Procházka ml.

Již III. ročník vánočního turnaje roč. 
2009/2008 se koná 27. prosince 8.00‑
19.30 hod. A letos je na co se těšit! Turnaj 
vyhlásí a zúčastní se jej bývalý hráč NHL 
a KHL ligy, několikaletý kapitán české re‑
prezentace, Jiří Novotný. Bude celkem 14 
účastníků a naši kluci letos ještě nepro‑
hráli! Těšíme se na podporu domácích fa‑
noušků. Děkujeme: HC ČERTÍCI OSTROV.

CHARITATIVNÍ FOTBALOVÝ ZÁPAS
Za rodiče: Martina Primasová

Ředitel Věznice Ostrov Pavel Zange zorganizoval ve spolupráci s Policií ČR Ostrov 
a Městskou policií Ostrov charitativní fotbalové utkání ve prospěch postižených dětí 
ze spolku Dětská radost, z.s. Utkání se konalo 6. října na fotbalovém hřišti v Ostrově. 
Touto cestou bychom chtěli poděkovat nejen řediteli a zástupcům věznice, zástupcům 
PČR Ostrov a MP Ostrov, ale také všem, kdo se fotbalového utkání zúčastnili nebo 
přispěli do sbírky. Výtěžek z fotbalového utkání činil 9150 Kč. Dále děkujeme firmám 
SKF Chodov za finanční dar ve výši 5000 Kč a Tegamo Czech, s. r. o. za finanční dar ve 
výši 10 tisíc korun. Výtěžek bude použit na nákup rehabilitačních a kompenzačních 
pomůcek pro postižené děti.

OSKARKY 
VICE MISTRYNĚMI 
EVROPY

Jana Rendešová

Twirlingová skupina Oskarky Ostrov je 
úspěšná již přes 10 let v České republice, 
kde obhajuje stále úspěšně titul mistra 
ČR z r. 2006. Oskarky jsou úspěšné i na 
mezinárodních závodech, což také nyní 
dokázaly. Ve dnech 8. a 9. října se v an‑
glickém Crawley konalo Mistrovství Ev‑
ropy mažoretek a twirlingu, na které 
byla ostrovská děvčata nominována na 
základě republikového vítězství v Podě‑
bradech (červen 2016). Protože si 
děvčata chtěla zasoutěžit všechna, vy‑
brala si disciplínu Exhibition corp a po 
zkontrolování jejich věku byla zařazena 
do kategorie senior. Ke svému vystou‑
pení si vybraly ztvárnění pohádky 
O Karkulce. Na choreografii se podílela 
také holandská trenérka a choreografka 
Ria Spaan, která s děvčaty již několik let 
spolupracuje a také na šampionátu jim 
byla velkou oporou a fanouškem. Ve 
velké konkurenci evropských zemí se 
děvčatům podařil skvělý výkon, který 
porota ohodnotila stříbrným pohárem 
a titulem 1. vicemistr Evropy 2016! Na‑
konec byla Česká republika na tomto 
šampionátu nejúspěšnější zemí s největ‑
ším počtem medailí. Děvčatům blaho‑
přejeme a přejeme: Jen tak dál!

Foto: Archiv sdružení Dětská radost

Foto: Ria Spaan

Foto: Archiv klubu
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VÝHERNÍ KŘÍŽOVKA

TAJENKA KŘÍŽOVKY
Redakce OM

Vážení čtenáři, tajenka křížovky z minu‑
lého čísla zněla: V klášterním kostele vy-
stoupí Vladimír Merta. Z úspěšných lušti‑
telů byl vylosován Richard Born z Damic; 
vyhrává dvě vstupenky na Velký vánoční 
koncert v klášterním kostele, který se koná 
28. prosince od 17.00 hod. (účinkují Lubo‑
mír Brabec a Karolína Žmolíková). Vstu‑
penky si výherce vyzvedne přímo na místě 
před zahájením koncertu v pokladně info‑
centra v Klášteře. Výherci gratulujeme.

Znění tajenky křížovky z tohoto čísla 
zasílejte na: irejan@seznam.cz, případně 
doručte do infocentra v Domě kultury 
nejpozději do 7. prosince. Ze správných 
odpovědí vylosujeme výherce, který získá 
vstupenky na některou z kulturních akcí 
DK Ostrov. Tvorbu křížovky zajišťuje gra‑
fická společnost Alfasoft, s. r. o.

inzerce






