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Příjemné adventní dny
a klidné, spokojené Vánoce
Vám přeje město Ostrov
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INFORMACE O VYDÁNÍ

Ostrovský měsíčník vydává město Ostrov se 
sídlem Městský úřad Ostrov, Jáchymovská 1, 
363 01 Ostrov v nákladu 8700 ks měsíčně.

Měsíčník je zdarma dodáván do každé 
domácnosti v Ostrově. Žádáme čtenáře, 
kteří nedostanou měsíčník na svou adresu do 
5. dne v měsíci, aby to neprodleně oznámili 
na: mesicnik@ostrov.cz, případně písemně 
v podatelně MěÚ Ostrov v obálce označené 

„Ostrovský měsíčník“. Přitom je třeba vždy uvést 
i adresu svého bydliště.

UPOZORNĚNÍ!
Uzávěrka pro příspěvky a objednávky inzerce
do lednového čísla je 8. prosince. Příspěvky 
doručené po tomto datu budou zveřejněny 
jen ve výjimečných případech.

Příspěvky i objednávky inzerce zasílejte 
na adresu: mesicnik@ostrov.cz, případně 
doneste osobně do podatelny Městského 
úřadu Ostrov v zalepené obálce s označením 

„Ostrovský měsíčník“. Pod text příspěvku 
se vždy podepisujte celým jménem.

Maximální rozsah příspěvků do měsíčníku 
je omezen na 2200 znaků s mezerami, tj. asi 
350 slov nebo 30 řádků. Redakce si vyhrazuje 
v případě potřeby právo krátit a upravovat 
příspěvky. Redakce si vyhrazuje právo měnit 
v případě potřeby titulky (nadpisy) příspěvků.

Názory přispěvatelů se nemusejí shodovat 
se stanoviskem redakce OM.
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příslušného měsíce. Většinou je zde k dispozici již 
3 dny před jeho začátkem.

Fotografie na titulní straně: 
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Vážení spoluobčané,
začíná nejkrásnější období v roce – advent, 
tedy období čtyř neděl před vánočními svátky. 
Je to čas radostného očekávání příchodu Spa-
sitele, duchovní přípravy na Vánoce, rozjímání 
a dobročinnosti. Dříve to byla doba postní, což 
nyní vnímáme spíše jako utrpení. Ale v naší zá-
padní tradici je advent také vnímán jako ob-
dobí „čtyřiceti dnů sv. Martina“.

Bohužel dnešní době chybí opravdová 
symbolika Vánoc, která v sobě nese duchovní 
či filozofický rozměr a náladu. Právě tradiční, 
morální a kulturní princip Vánoc a adventu 
bychom měli vnést do povědomí nás všech.

Ale nechme mudrování a užijme si spo-
lečně tuto nádhernou atmosféru, provázenou 
vůní cukroví a svařeného vína, období kdy děti 
píšou svá psaníčka a doufají, že jim Ježíšek splní 
všechna jejich přání. Uchovejme si tento hře-
jivý pocit a těšme se společně na nejkouzel-
nější svátky v roce.

Chci vám všem, a všem vašim drahým, po-
přát požehnané Vánoce a šťastný nový rok 
a také vám srdečně poděkovat za vaše každo-
denní nasazení pro toto město, hlavně našim 
záchranářům, příslušníkům městské policie, 
policii ČR, našim dobrovolným hasičům, čle-

nům rychlé záchranné pomoci a dalším profe-
sím, které nám zajišťují klidný a bezpečný život 
v našem krásném městě, což nám dokázali při 
nedávné vichřici.

Až budeme o Štědrém večeru v kruhu ro-
diny krájet jablíčko a objevíme tu naši hvěz-
dičku štěstí, vzpomeňme si na ty, kteří toto 
štěstí nemají, na ty, kteří jsou osamělí a kteří 
si zaslouží naši pozornost a pomoc a to nejen 
o Vánocích. V tom totiž spočívá vánoční od-
kaz našich předků.
Krásné Vánoce!

Josef Železný, starosta města Ostrov

OCENĚNÍ OSOBNÍ STATEČNOSTI 
OSTROVSKÉHO OBČANA

Vedení města ocenilo osobní statečnost 
Karla Kunze, který v  říjnu pomohl napa-
dené dívce. Událost se odehrála v  odpo-
ledních hodinách u křižovatky ulic Lidická 
a  Masarykova v  Ostrově, kde mladistvý 
agresor napadl bezbrannou dívku. Karel 

Kunz okamžitě zareagoval a přispěchal na 
pomoc, zatímco několik lidí netečně při-
hlíželo. Případ poté řešila městská i státní 
policie. Starosta města Josef Železný po-
zval Karla Kunze na osobní setkání, aby 
mu vyjádřil velké uznání a poděkoval. Se-
tkání se uskutečnilo ve středu 1. listopadu 
v kanceláři starosty za přítomnosti 2. mís-
tostarostky města Ilony Leupold a  Ladi-
slava Martínka z městské policie. „Vážím 
si takového statečného činu a jsem rád, že 
jsou mezi námi lidé, kteří se neváhají posta-
vit na obranu ostatních,“ říká starosta Josef 
Železný.

Mgr. Lucie Mildorfová, 
vedoucí odboru kancelář starosty MěÚ Ostrov

INFORMACE K ŽÁDOSTEM O DOTACE NA 
PODPORU SPORTOVNÍCH, KULTURNÍCH 
A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT
Termín pro podávání žádostí o dotace na podporu sportovních, kulturních a zájmo-
vých aktivit pro rok 2018 je stanoven do 20. ledna 2018. Pokyny a formuláře jsou k dis-
pozici na webových stránkách města www.ostrov.cz. Žádosti o dotace je třeba doru-
čit osobně na podatelnu MěÚ Ostrov, poštou na adresu MěÚ Ostrov, odbor kancelář 
starosty, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov nebo do datové schránky města ID: d5zbgz2.

Šárka Růžičková, odbor kancelář starosty
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AKTUALITY

MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTROV

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ 
NÁVŠTĚVNÍCH HODIN 

na konci roku 2017
V pátek 22. 12. a 29. 12. bude

Městský úřad Ostrov
otevřen v době 7:00 – 11:30.

Pokladny MěÚ budou v obou dnech 
otevřeny do 10:00.

OHLÉDNUTÍ ZA MEZINÁRODNÍM HISTORICKÝM 
SYMPOZIEM V OSTROVĚ
Ve dnech 11. – 12. října 2017 se v Ostrově ko-
nalo historické sympozium na téma Toskán-
ští Habsburkové a ostrovské panství. Záštitu 
nad sympoziem převzali senátor Jan Horník 
a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildu-
metzová. Sympozium bylo věnováno 220. vý-
ročí narození Leopolda II. Toskánského, který 
byl majitelem ostrovského zámku a ostrov-
ského panství. Byl vzdělaným a váženým člo-
věkem, proto si jej ostrovští zvolili za starostu 
po tři volební období. Na sympoziu zazněly 
příspěvky významných českých a rakouských 
historiků, kunsthistoriků, archivářů a bada-
telů, v širokém spektru témat, souvisejících 
s osobností Leopolda II. Toskánského.

Sympozium slavnostně otevřel starosta 
města Ostrov Josef Železný. V úvodním slově 
přivítal přítomné, včetně zástupců sekun-
dogenitury rodu Habsburg  – Lothringen. 
V zastoupení hejtmanky Jany Vildumetzové 
vystoupil radní Karlovarského kraje Jan Bu-
reš. Senátor Parlamentu České republiky Jan 
Horník se omluvil a všem přítomným zaslal 
dopis, ze kterého cituji úryvek: „Už výstavou 
Toskánští Habsburkové a ostrovské panství 
1808 – 1918 město Ostrov prokázalo, jak si 
své bohaté historie cení a hrdě se k ní hlásí 
a to je jen dobře. Ostrovští si velmi dobře 
uvědomují, že ten, kdo nezná svou minulost 
a neumí čerpat z poznatků a zkušeností svých 
předků, tak je v mnohém ochuzen ve svém 
současném a i budoucím žití.“

Odbornou část sympozia zahájila Jeho 
Excelence arcivévoda Radbot Habsburg-Lo-
thringen, který je prapravnukem Leopolda II., 
příspěvkem o své praprababičce Marii Anto-
nii, která byla druhou manželkou Leopolda II. 
Toskánského. Na sympozium přijela i vnučka 

posledního majitele zámku Její Excelence Ca-
milla Habsburg-Lothringen.

Příspěvek o  ztrátě Toskánska a  získání 
panství Schlackenwerth Ferdinandem  III. 
a Leopoldem II. přednesla Irmgard Pangerl 
z  Rakouského státního archivu ve Vídni. 
O  dětech Ferdinanda  IV. hovořila Helga 
Schwendinger, autorka biografie Ludvíka 
Salvátora, o kterém ve svém příspěvku mluvil 
Wolfgang Löhnert. Ludvík Salvátor byl synem 
Leopolda II. Toskánského a po jeho smrti zís-
kal panství a zámek v Brandýse nad Labem.

Archivář Jakub Mírka ze Státního oblast-
ního archivu v Plzni nastínil proměny ostrov-
ského panství v době Leopolda II. Další velice 
zajímavou přednáškou byl příspěvek Pavla 
Onderky z Náprstkova muzea v Praze, který 
přítomným přiblížil egyptologickou sbírku 
posledního majitele ostrovského panství 
Josefa Ferdinanda. Tato sbírka patří k  nej-
významnějším sbírkám egyptiak v České re-
publice. Dále se zmínil o korespondenci a fi-
nanční podpoře Leopolda II. archeologickým 
výzkumům v Egyptě, které vedl francouzský 
archeolog J. F. Champollion.

Dana Stehlíková, přiblížila přítomným 
sbírku uměleckých předmětů z  majetku 

rodiny velkovévodů toskánských, která je 
uložena v  Národním muzeu. Petr Mašek 
z Národního muzea si připravil příspěvek 
o  zámecké ostrovské knihovně, která je 
v současné době umístěna ve státním zámku 
Konopiště. Svůj příspěvek o  mobiliárním 
fondu z bývalých habsburských zámků před-
nesla Naděžda Kubů z Národního památko-
vého ústavu, Generální ředitelství Praha. Os-
trovský historik architektury Mgr. Lubomír 
Zeman zdůvodnil příčiny přestavby zámku 
za Ferdinanda IV. Toskánského v 70. letech 19. 
století. Kunsthistorička Zdeňka Čepeláková 
ze Spolku přátel města Ostrov porovnala 
panství za Leopolda II. s panstvím předcho-
zích majitelů – vévodů sasko-lauenburských 
a markrabat bádenských. Historička Miluše 
Kobesová, odborný garant sympozia a kurá-
torka výstavy Toskánští Habsburkové a os-
trovské panství 1808-1918, mluvila o spolu-
práci s odbornými pracovníky a institucemi 
na přípravě a realizaci výstavy.

Ohlasy na konání sympozia jsou velmi 
pozitivní, a to jak ze strany účastníků a hostů 
ze široké veřejnosti, tak i  všech čestných 
hostů. Mnozí z nich projevili zájem zúčastnit 
se dalšího ročníku sympozia. Závěrem cituji 
z dopisu Jeho Excelence Radbota Habsburg–
Lothringen organizátorům sympozia: „Já 
osobně bych Vám chtěl těmito řádky také 
gratulovat k realizaci tohoto sympozia, mi-
strovskému dílu, co se týká organizace. Po-
dařilo se Vám získat velice zajímavé před-
nášející, což dodalo akci profesionální úro-
veň. Mně osobně se přednášky velice líbily 
a hodně jsem se z nich poučil.“

Mgr. Miluše Kobesová, 
odborný garant sympozia

Foto archiv ORÚP:
reprodukce z dobové 
projektové dokumentace

POZVÁNKA NA OTEVŘENÍ BÝVALÉ 
ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKY
Město Ostrov a Klub železničních modelářů Ostrov Vás srdečně zvou na slavnostní ote-
vření budovy bývalé železniční zastávky v Krušnohorské ulici v Ostrově. Objekt po zdařilé 
rekonstrukci bude nově sloužit jako turistické odpočívadlo a současně jako malá expozice 
o historii místní železnice. Historická zastávka se občanům otevře v pátek 22. prosince od 
16:00 hodin. Zveme Vás na příjemnou hodinku s hudbou a svařákem. Nenechte si ujít spo-
lečnost nadšenců z Podkrušnohorského spolku velocipedistů a Ostrovských ostrostřelců 
v dobových kostýmech.
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NÁVŠTĚVY VEDENÍ MĚSTA VE ŠKOLSKÝCH 
PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍCH

Vedení města Ostrov pokračovalo v  ná-
vštěvách školských příspěvkových orga-
nizací. O  předchozích jsme vás již infor-
movali, v tomto čísle přinášíme poznatky 
z dalších návštěv.

31. října navštívil starosta Josef Železný 
s  2. místostarostkou Ilonou Leupold Zá-
kladní školu a Mateřskou školu Ostrov, My-
slbekova 996. Výuka i další aktivity se nesly 
v duchu novodobého svátku Halloween. 
Žáci školy mohli tento den využít k tomu, 
aby se převlékli do masek, v některých tří-
dách byla výuka přímo uzpůsobena reji 
masek a strašidelných bytostí. Stranou ne-
zůstali ani někteří vyučující.

Ředitel ZŠ Martin Fous zavedl hosty 
na 1. stupeň do dvou přípravných tříd, do 
třídy 2. C + 3. C, a poté na 2. stupeň, do ho-
din výuky matematiky a chemie. V hodině 
matematiky se probíralo učivo o pravoúh-
lém trojúhelníku a při výuce chemie byla 
návštěva svědkem chemického pokusu tzv. 

„faraónova hada“, který lze provést s  lát-
kami dostupnými v každé domácí kuchyni.

Během přesunu z jedné třídy do druhé 
padly ze strany vedení města dotazy na 
kvalifikovanost pedagogického sboru. 
Odpověď ředitele školy byla jednoznačná – 
pedagogický sbor je plně kvalifikovaný.

V průběhu prohlídky MŠ ředitel před-
stavil dotační projekt na zabezpečení ce-
lého objektu.

V dubnu 2017 vyhlásilo MŠMT dotační 
program „Podpora zabezpečení mateř-
ských škol a  základních škol tvořených 
třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti“, 
ve kterém mohly mateřské školy a některé 
základní školy žádat o finanční prostředky 
na bezpečnostní audity a na zabezpečení 
budov. Tato ZŠ, resp. MŠ byla vyhodno-
cena jako úspěšný žadatel.

Aby dveře do školky nebyly v době pří-
chodu a odchodu dětí trvale otevřené, po-
řídila škola v roce 2016 domovní telefon, 
přes který mohou rodiče komunikovat 
s učitelkami. V čase, kdy je pohyb u dveří 

velký, se zvoní na třídy velmi často. Proto 
byla z dotace MŠMT pořízena čtečka pří-
stupových čipů, kterou znají rodiče již ze 
základní školy. Domovní telefon bude na-
dále používán pouze v čase, kdy je nutné 
vědět o pohybu cizí osoby po školce (např. 
návrat dítěte od lékaře v 9 hodin). Z do-
tace bude dále pořízen kamerový systém 
se záznamem, který bude trvale sledovat 
pohyb osob po budově školky. Pokud by 
došlo k nějaké mimořádné události, bude 
záznam z kamer předán Policii ČR.

1. listopadu byla na programu návštěva 
Mateřské školy Ostrov, Krušnohorská 766. 
První kroky tentokrát vedly na školní za-
hradu, kde probíhal čilý stavební ruch – 
opravovala se zadní terasa a budovaly se 
chodníky ze zámkové dlažby. Pozornost 
byla věnována také zeleni, zejména vzrost-
lým stromům v souvislosti s vichřicí, která 
se prohnala městem během listopado-
vého víkendu. Vedení města si prohlédlo 
místnosti s nově zbudovaným sociálním 
zařízením, které slouží v případě pobytu 
dětí na zahradě MŠ a také herny určené 
pro nejmenší. Při diskusi ředitelka MŠ 
Hana Patočková zmínila realizaci projektu 
MŠMT „Chůva-personální podpora MŠ“. 
Projekt byl zahájen 1. 1. 2017 a bude ukon-
čen 31. 12. 2018. Cílem této aktivity je po-
skytnout dočasnou personální podporu 
(chůvu) předškolním pedagogům, kteří 
do dětského kolektivu integrují dvouleté 
děti. Jedná se o pomoc pedagogickému 
pracovníkovi zejména v  oblasti sebeob-
sluhy dítěte, v zajištění bezpečnosti a in-
dividuálních potřeb dítěte. V  současné 
době je v MŠ umístěno 7 dvouletých dětí, 
které dosáhnou tří let od ledna do čer-
vence  2018 a  jedno dítě s  podpůrným 
opatřením, k němuž je přiřazen asistent 
pedagoga. Chůva se v  MŠ osvědčila, je 
však obava, jaká bude situace za dva roky, 
až projekt skončí.

Dalším diskutovaným tématem byla 
novela školského zákona a povinnost ro-
dičů umísťovat do předškolních zařízení 
postupně tříleté děti (od školního roku 
2018/19) a dvouleté děti od roku 2020.

Zajímavý nápad má MŠ s  inovacemi 
ve stravování dětí. V  odpoledních hodi-
nách mají rodiče při vyzvedávání svých 
ratolestí možnost ochutnat svačinky, aby 
měli představu, z  jakých ingrediencí se 
pro děti vaří a jak jídlo chutná. Děti samy 
připravují rodičům chlebíčky namazané 
pomazánkou z cizrny, z tofu nebo celeru. 

Rodičům jsou pak k  dispozici i  recepty. 
MŠ se úspěšně rozvíjí, zátěží je ale nával 
nové legislativy – GDPR (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů), elektronická 
spisová služba, datové schránky apod.

Další prohlídka se uskutečnila 15. listo-
padu v Mateřské škole Ostrov, Halasova 
765. Hostům z radnice se po celou dobu 
věnovala ředitelka Jolana Nečová. Zájem 
byl nejen o prohlídku objektu MŠ a školní 
zahrady, ale také o aktivity, které jsou ve 
školce provozovány. V  rámci oprav a  in-
vestičních akcí byla provedena výměna 
starého oplocení za nové, na školním 
pozemku byl vybudován dřevěný altán, 
lavičky u  vchodu do MŠ jsou opravené 
a vznikly také nové záhony, kde děti na 
jaře budou moci pozorovat růst jarních 
květin, jako jsou sněženky, krokusy, pe-
trklíče, apod. Pro příští rok se chystají další 
úpravy školní zahrady, např. nové podloží 
pro jízdu na tříkolkách, koloběžkách a od-
rážedlech, oprava a zprovoznění mlhovišť, 
ukotvení nových pítek, stavba vrbového 
altánku a tunelu, vybudování smyslového 
chodníku, hmyzího domku a bylinkové za-
hrádky. Vy školce byl kompletně přepra-
cován systém požární ochrany s ohledem 
na dvouleté děti. MŠ pracuje na novém 
moderním bezpečnostním systému s vy-
užitím čipů a jiné moderní technologie tak, 
aby budova nebyla ani v době příchodu 
a odchodu dětí a rodičů zpřístupněna žád-
ným cizím osobám. V návaznosti na toto 
zabezpečení se v  jedné třídě připravuje 
také bezbariérový přístup.

Pro školní rok 2017/2018 je zcela zapl-
něna kapacita MŠ, tj. 90 dětí ve čtyřech tří-
dách. Ve všech třídách učitelky zpracová-
vají třídní vzdělávací plány na základě ŠVP 
a  přizpůsobují je věkovým zvláštnostem 
dětí, jejich potřebám, integrované bloky 
ŠVP jsou pro všechny třídy stejné, učitelky 
je zpracovávají dle ročních období, někdy 
se dle potřeby a situace k blokům vracejí. 
Záleží na každé učitelce, jakým způsobem 
bude zpracovávat záměry a cíle do tematic-
kých celků, také samozřejmě na její invenci 
a schopnostech. Od 1. září 2017 je platný 
zcela nový školní vzdělávací program, který 
je v souladu s platnými právními předpisy 
a především dává všem pracovníkům MŠ 
ucelený systém a jasná pravidla. Blíží se Vá-
noce, a MŠ, stejně jako  v minulých letech, 
připravuje tematické akce.

pokračování →
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5.  prosince čeká děti Mikulášská na-
dílka, 12. prosince pak Vánoční slavnost 
v motýlkové a sluníčkové třídě. 13. pro-
since to bude Vánoční slavnost ve třídě 
hvězdiček a  rybiček, a nakonec 14. pro-
since vánoční jarmark. Na vánočním jar-
marku, který proběhne v budově MŠ, si 
rodiče i ostatní návštěvníci budou moci 
zakoupit výrobky, které děti připravily 
(samozřejmě společně se svými učitel-
kami). Vybraná finanční částka se v každé 
třídě rozdělí na dvě poloviny. Za jednu 
část si děti vyberou hračku do své třídy 
a druhou část darují tam, kteří jsou pe-
níze potřeba, např. organizacím Ostrov-

ský Macík nebo Ekocentrum, kam půjdou 
dárek společně předat. Jde hlavně o  to, 
aby se děti naučily radovat, když mohou 
někomu pomoci.

Za zmínku také stojí projekt „Zvýšení 
kvality výuky“ z dotace Operačního pro-
gramu Vědy, výzkum, vzdělávání  – Pod-
pora škol formou projektu zjednoduše-
ného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ. 
Projekt je zaměřen na osobnostně pro-
fesní rozvoj pedagogů, společné vzdělá-
vání dětí a žáků a na usnadnění přechodu 
dětí z  mateřské do základní školy. Z  do-
tačních prostředků se hradí školení pro 
pedagogy, lektory, školní asistent na je-

den školní rok v MŠ, logopedické kurzy 
pro pedagogy, logopedické pomůcky, atd. 
V případě úspory finančních prostředků 
z každé šablony je možné rezervu použít 
na nákup hraček, didaktických a  jiných 
pomůcek vztahujících se ke konkrétní ša-
bloně, což je v souladu s výzvou a podmín-
kami OP VVV. Projekt běží od 1. 1. 2017 do 
31. 12. 2018.

Pro červen 2018 je v plánu uskutečnění 
akce v zahraničí, „školky v přírodě“ v Chor-
vatsku na ostrově Murter ve střední Dal-
mácii. Zda se akce uskuteční, bude záviset 
na zájmu a možnostech rodičů.

Mgr. Lucie Mildorfová

NOVÝ PAVILON DOMOVA 
POKOJNÉHO STÁŘÍ V OSTROVĚ
Před vydáním kolaudačního souhlasu zaví-
tal starosta města Josef Železný a další čle-
nové Zastupitelstva města Ostrov na pro-
hlídku nově zbudovaného pavilonu C Do-
mova pokojného stáří v ulici U Nemocnice 
1202. Návštěvníci se zajímali o technické ře-
šení a vybavení objektu.

Přístup z hlavní budovy do domova je 
bezbariérový, situovaný u hlavního vstupu 
v části B (v přízemí bezbariérový vstup, do 
1. poschodí lůžkový výtah). Stavebními 
úpravami došlo ke změně dispozic v přízemí 
(vybourání otvorů do stávajících konstrukcí 
a  některých dělících konstrukcí, zazdění 
části otvorů, nové příčky, nové podlahy, 
omítky, výměna všech oken atd.). Byla vybu-
dována nová nástavba 1. poschodí. Součástí 
stavby v prostoru koridoru (pavilonu C) byla 
přístavba vnitřního únikového schodiště 
a zimní zahrady s pergolou. V zahradě byl 
vybudován přístupový chodník z betonové 
dlažby, nezapomnělo se na osazení zahrad-
ního mobiliáře (altán, lavičky, koše atd.) a tří 
cvičebních strojů pro seniory.

Povrch podlah na chodbách a pokojích 
tvoří linoleum, v sociálním zařízení a v zá-
zemí pro klienty i zaměstnance je položena 
keramická dlažba. Na stěnách v kuchyni a hy-
gienických prostorách je keramický obklad, 
na chodbě olejový nátěr. Osvětlení pokojů je 

ovládáno střídavými přepínači od dveří a od 
každého lůžka zvlášť. V obou podlažích se 
nachází pokoje pro klienty. K dispozici je se-
sterna a hygienické zázemí pro klienty i pro 
personál. Stávající pavilon A a zrekonstruo-
vaný pavilon C jsou komunikačně propojeny 
a tvoří jeden provozní celek. Suterén byl po 
úpravě dispozice přestavěn na zázemí za-
městnanců a prádelnu. Pro rozvoz prádla do 
horních pater se bude využívat svislá plošina 
(výtah), která je umístěna v nové přístavbě 
na východní straně objektu a je plně vyba-
vena i pro přesun klientů domova. V této pří-
stavbě je také nový vstup pro zaměstnance 
s přímou cestou do suterénních šaten.

Po propojení s  dnes již provozovanou 
částí byla z  prostoru hlavního vstupu do 
Domova pro seniory (B) přesunuta míst-
nost pro skladování použitých plen do nové 
místnosti u vstupu pro zaměstnance (tech-

nický vstup). Dojde také ke změně techno-
logie z chlazeného skladu na vakuování. Zís-
kaný prostor u hlavního vstupu byl využit 
na recepci. Rozšíření kapacity o dalších 18 
lůžek ve 12 pokojích částečně vyřeší kapa-
citní nedostatek lůžkových míst v  tomto 
zařízení. „Město je stále v situaci, kdy převis 
poptávky po těchto lůžkách dosahuje až 
padesáti dlouhodobě neuspokojených po-
třebných klientů z Ostrova i ostatních lokalit 
Karlovarského kraje. Sociální pracovníci jsou 
takřka denně konfrontováni s řadou dalších 
zájemců, kteří se po zjištění aktuálního stavu 
do pořadníků ani nezapisují,“ připomíná ne-
utěšenou situaci starosta Josef Železný.

Mgr. Lucie Mildorfová,
vedoucí odboru kancelář starosty MěÚ Ostrov

Oznámení o konání 
výběrového řízení

Tajemnice Městského úřadu Ostrov 
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 

pracovního místa

úředník/ce – referent/ka školství
odboru kancelář starosty 
Městského úřadu Ostrov

Lhůta pro doručení přihlášky: 
do 8. 12. 2017

Podrobné informace k výběrovému 
řízení jsou k dispozici na úřední desce 
a webových stránkách města Ostrov 

www.ostrov.cz
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ŘÍJEN NA LINCE 150
V říjnu naše jednotka zasahovala zatím u nej-
většího počtu událostí v jednom měsíci, cel-
kem se jedná o 57 událostí, z nichž bylo 38 
technických pomocí, 7 úniků látek, 5 požárů, 
4 dopravní nehody, 2 plané poplachy a jedna 
záchrana osob. Z technických pomocí, jsme 
zajišťovali asistenci při konání ohňostroje 
u  příležitosti zahájení dětského filmového 
festivalu. V Myslbekově ul. jsme v prostorách 
ZŠ likvidovali obtížný hmyz, mezitím naši po-
moc potřebovala ZZS Ostrov, kdy bylo nutno 
otevřít byt a následně pomoc s transportem 
zraněné osoby do sanity. Další obtížný hmyz 
jsme likvidovali na půdě rodinného domu ve 
Kfelých. Naše jednotka také spolupracovala 
s jednotkou HZS KV při natáčení dokumentu 
pro KŘ HZS KVK v Radošově na jezu. Spo-
lečně s jednotkami HZS KV, Sokolov, Cheb, 
SDH Jáchymov, Boží Dar, Pernink, Potůčky, 
Abertamy, Nejdek a dále policie ČR a HS ČR 
jsme pátrali po ztracené osobě v lesích nad 
Jáchymovem – Suché. Po dvoudenním pát-
rání byla ztracená osoba nalezena v pořádku, 
živá a zdravá. K úniku plynu z plynové nádrže 

osobního auta jsme byli vysláni s jednotkou 
HZS KV, SDH Jáchymov do Jáchymova, ulice 
K lanovce, jednalo se o technickou závadu. 
Na další únik plynu jsme byli vysláni do Karlo-
vých Varů – Horově ulici a Západní ulici a také 
v Ostrově – Kollárově ul. V Ostrově Moříčov-
ské, Jáchymovské a v Karlových Varech – Be-
zručově ulici jsme likvidovali uniklou naftu 
z motorových vozidel. Ke čtyřem dopravním 
nehodám jsme byli vysláni s jednotkami HZS 
KV, SDH Hájek. K nehodám došlo na silnici č. 
13 / I a na Jáchymovské ulici, u dvou nehod 
došlo ke zranění osoby. V Hroznětíně jsme li-
kvidovali požár komína s jednotkami HZS KV, 
SDH Hroznětín a Hájek. Dále jsme likvidovali 
požár bytu v Karlových Varech, ul. Dr. Davida 
Bechera, na místě zasahovaly jednotky HZS 
KV a SDH Tašovice. V Chodově došlo k po-
žáru bývalého objektu pekárny, kde zasaho-
vali jednotky HZS KV a SDH Chodov a pro 
naší jednotku byl vyhlášen poplach s pohoto-
vostí na vlastní stanici z důvodu zrychleného 
výjezdu v případě další události. O pár dní 
později nám byl opět vyhlášen poplach s po-

hotovostí na vlastní a to z důvodu výbuchu 
zásobníku methylakrylátu v sokolovské che-
mičce kde zasahovaly jednotky HZS SO, HZS 
ChZ SO, KV, Cheb a Plzeň – Košutka a jed-
notky SDH Chodov, Tašovice, Horní Slavkov 
a Ostrov. Zasahovali jsme také v Ostrově – Li-
dické ulici kde došlo k požáru vysavače. Požár 
domu v KV – Libušině ulici, rezidence Králov-
ská vyhlídka, jsme byli vysláni s jednotkami 
HZS KV a SDH Tašovice, na místě bylo zjištěno, 
že se jedná o planý poplach. Na požár tržnice 
v Potůčkách jsme vyjížděli společně s jednot-
kou HZS KV a SDH Potůčky. Na místo byla 
povolána i jednotka dobrovolných hasičů ze 
sousedního Německa, z  Johanngeorgensta-
dtu. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o planý 
poplach. V neděli 29. října jsme zasahovali 
celkem u 31 událostí, které nastaly poté, co 
se i naším městem přehnal orkán. Jednalo se 
převážně o spadané, vyvrácené a nebezpečně 
nakloněné stromy, rozbité a utrhané střešní 
krytiny, větrem odváté doskokové matrace, 
stromy na autech atd.

Milan Kuna, JSDH Ostrov

DEFIBRILAČNÍ PŘÍSTROJ 
PRO OSTROV

Městská policie Ostrov obdržela defibri-
lační přístroj z projektu „Časné defibrilace 
v  Karlovarském kraji“. Veliteli městské 
policie jej 5.  října symbolicky předali zá-
stupci Karlovarského kraje a Zdravotnické 
záchranné služby Karlovarského kraje.

Defibrilátor je lékařský přístroj 
schopný elektrickým výbojem obnovit 
správnou činnost srdce. Tento přístroj 
zajistí občanům našeho města rozšíře-
nou první pomoc ze strany MP Ostrov při 
zástavě srdeční činnosti, kdy právě poli-
cisté a  strážníci jsou většinou na místě 
zásahu jako první. Jak uvedl ředitel ZZS 
KK Roman Sýkora, při záchraně lidského 
života záleží na každé minutě. Do terénu 
je přístroj nasazen od druhé poloviny 
listopadu  – poté, kdy všichni ostrovští 
strážníci prošli odborným školením. 20 
defibrilátorů bude poskytnuto i okolním 
MP, PČR a JSDH.

Ladislav Martínek, MP Ostrov

PLZEŇSKÝ BISKUP NAVŠTÍVIL OSTROV

Koncem měsíce srpna se starosta města 
Ostrov na pozvání Katolické farnosti 
v Ostrově účastnil v plzeňské katedrále sv. 
Bartoloměje jáhenského svěcení Bystríka 
Ferance, studenta Katolické teologické 
fakulty Univerzity Karlovy a  Arcibiskup-
ského kněžského semináře v Praze, který 
čas působil i v našem městě. Po slavnost-
ním aktu se Josef Železný setkal s plzeň-
ským biskupem Monsignorem Tomášem 
Holubem. Při té příležitosti ho pozval do 
Ostrova na prohlídku ostrovského zámku. 
Tato návštěva se uskutečnila v úterý 7. lis-
topadu. Během společného setkání se bis-
kup Holub zajímal o běžný život občanů 
města, o stavbu Domova pokojného stáří, 
obnovu památek a spolupráci města s ka-
tolickou farností v oblasti kultury a cha-
ritativní činnosti. Následně si prohlédl 
prostory zámku a  expozici Ostrovsko 
a hornictví. Velice pochvalně se vyjádřil 
o citlivém přístupu města při rekonstrukci 

památek a  na oplátku pozval starostu 
města na návštěvu plzeňské diecéze.

Římskokatolická farnost Ostrov v listo-
padu procházela kanonickou vizitací. Vi-
zitace začala oficiálně 6. listopadu a ukon-
čená byla společným setkáním farníků 
s  plzeňským biskupem Monsignorem 
Tomášem Holubem při slavnostní boho-
službě v neděli 19. listopadu. Pro běžného 
občana se dá vizitace přirovnat k auditu 
ve firmě, nebo organizaci. Vizitace se ko-
nají pravidelně s  odstupem zhruba pěti 
let a v jejich rámci prochází farnost kon-
trolou hospodaření, činnosti, spolupráce 
s místními organizacemi a samosprávou. 
Součástí je taktéž pracovní návštěva bis-
kupa, při které probíhají setkání s různými 
spolky a s představiteli občanské společ-
nosti. Kromě Ostrova biskup navštívil 
i Abertamy, Pernink a Děpoltovice. Roz-
sáhlost farnosti přitom bohužel nedovo-
lila, aby biskup mohl navštívit i další její 
části jako jsou Jáchymov, Velichov či Ra-
došov. Věříme, že vizitace v Ostrově a okolí 
je svědectvím o kvalitním životě věřících 
na území celé farnosti.

Biskup Tomáš Holub byl dvanáct let 
vojenským kaplanem. Působil tak napří-
klad na misích v Afghánistánu a v bývalé 
Jugoslávii.

P. Marek Bonaventura Hric, 
Katolická farnost Ostrov
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Vážení přispěvatelé 
a luštitelé křížovek,
dovolujeme si vás upozornit, že termíny 
uzávěrek příštích čísel jsou pohyblivé. Je 
potřeba sledovat vždy v  aktuálním čísle 
(v informacích na str. 2) termín uzávěrky 
příštího čísla. Prosíme také o  jasné ozna-
čení příspěvku v  předmětu e-mailu. Na-
příklad: ZŠ Květinková – sběr. V případě, 
že posíláte tajenku, stačí napsat: Tajenka 
nebo Křížovka. Pokud nám sdělujete, že 
vám nebyl měsíčník doručen, vepište do 
předmětu Nedoručení OM. Moc nám tím 
pomůžete, v množství e-mailů ten Váš lépe 
rozpoznáme a roztřídíme. Předem moc dě-
kujeme za spolupráci.

Přejeme vám všem příjemné adventní 
dny a klidné prožití vánočních svátků.

Lucie Mildorfová
a Kateřina Telínová

PRAVIDELNÁ MĚSÍČNÍ 
SETKÁNÍ OBČANŮ SE 
STAROSTOU A S 
1. MÍSTOSTAROSTOU
Starosta města Ostrov Josef Železný 
a  1.  místostarosta Petr Šindelář se od 
1. listopadu setkávají s občany, a to pravi-
delně 1x v měsíci.

Setkání se starostou se uskutečňuje 
každou první středu v měsíci, vždy v době 
15:00 – 16:30.

Setkání s 1. místostarostou se uskuteč-
ňuje každé první pondělí v měsíci, vždy 
v době 10:00 – 12:00.

Návštěva starosty i  místostarosty pro-
bíhá v  pořadí, ve kterém se návštěvníci 
dostavují k  sekretariátu starosty, č. dveří 
A.2.22 v 1. poschodí budovy A.
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PODĚKOVÁNÍ VŠEM AKTÉRŮM ZAPOJENÝM 
DO PROJEKTU MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN
Projekt Místní akční plán rozvoje vzdě-
lávání v území ORP Ostrov (reg. č. CZ.0
2. 3. 68/0.0/0.0/15_005/0000018), jehož 
realizace začala 1. 6. 2016, dospěl do své 
konečné fáze. Touto cestou bychom nyní 
rádi shrnuli aktivity, které byly v  rámci 
projektu uskutečněny – např. setkávání 
pracovních skupin, kam se mohl zapo-
jit každý, kdo měl zájem o  vzdělávání 
v území a jeho rozvoj, Kulaté stoly aktérů 
vzdělávání, Řídící výbory, Den polytech-
niky a v neposlední řadě mnoho vzdělá-
vacích aktivit pro pedagogy a zřizovatele. 
Veškeré informace o těchto aktivitách na-
leznete na webu MAS Krušné hory www.
mas-krusnehory.cz/map/.

Dne 15.  11.  2017 se konalo poslední 
setkání Řídícího výboru projektu MAP 
rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov. 
Z analýz, připomínek a nápadů vzešlých ze 
všech jednání vznikly dokumenty Místní 

akční plán rozvoje vzdělávání v  území 
ORP Ostrov 2017/2023 a  Roční akční 
plán pro školní rok 2017/2018. Tyto dva 
aktualizované dokumenty se na jednání 
schválily. Mimo jiné zde byla předložena 
i  závěrečná Evaluační zpráva projektu. 
Tato zpráva podává informace o  celko-
vém zhodnocení realizace projektu, tzn. 
zhodnocení jeho procesní i věcné stránky, 
konkrétní zhodnocení řízení projektu, 
zhodnocení realizace aktivit projektu 
a  dosahování cílů. Řídící výbor se také 
věnoval otázce případného pokračování 
projektu s názvem „MAP II rozvoje vzdě-
lávání v území ORP Ostrov“.

Na závěr bychom chtěli poděkovat 
všem zapojeným osobám, subjektům 
a  jejich zaměstnancům za aktivní účast 
a  těšíme se na další spolupráci při reali-
zaci navazujících projektů.

Ing. Bc. Eva Urbanová, MAS

INZERCE
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KABEL OSTROV
Všem našim divákům bych za celý kolektiv 
pracovníků kabelové televize Ostrov chtěla 
poděkovat za jejich věrnost a popřát jim 
příjemné prožití vánočních svátků a šťastný 
rok 2018.

7. prosince | 18:00 hod.
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis
 · Pořad: Kulturní měšec
 · Pořad: Archiv KT

13. prosince | 13:00 hod.
 · Přímý přenos jednání Zastupitelstva 

města

14. prosince | 18:00 hod.
Záznam jednání Zastupitelstva města

21. prosince | 18:00 hod.
 · Zahájení programového bloku
 · Celoroční sestřih I. část
 · Pořad: S-MIX
 · Pořad: Rozhovor na téma

28. prosince | 18:00 hod.
 · Zahájení programového bloku
 · Celoroční sestřih II. část
 · Pořad: Škola hrou
 · Pořad: Autoperiskop

Změna pořadů vyhrazena!
Jakékoli návrhy, připomínky nebo dotazy 
můžete telefonovat či zaslat textovou 
zprávou na tel.: 777 572 089 nebo napsat 
na: marketing@tv-ostrov.cz.

Premiéra vysílání: čtvrtek 18.00 hodin 
(v případě Zastupitelstva středa od 13.00 h.).

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 hodin.

Společnost KABEL Ostrov, s.r.o., provo-
zovatel kabelové televize v Ostrově, upo-
zorňuje všechny své předplatitele, že je 
oprávněna přerušit poskytování všech 
objednaných služeb, pokud je odběratel 
v prodlení s úhradou částky za jejich po-
skytování. Doporučujeme proto všem, aby 
překontrolovali své platby a vyrovnali své 
případné dluhy.

Ing. Libuše Benešová, jednatelka

MIRÁKL VYDÁVÁ SVŮJ KALENDÁŘ NA 
PODPORU KOJENECKÉHO ÚSTAVU
Zachytit pohyb na fotografiích není vždy jed-
noduché. Když však ze objektivem stojí foto-
graf Czech Dance Masters Petr „Krupík“ Kru-
pička a před ním tanečnice Miráklu, vznikají 
nezapomenutelné momentky. Focení s Kru-
píkem jsme vyhráli jako absolutní vítězové 
Czech Dance Masters a na práci s ním jsme se 
moc těšili. Vyhledali jsme tedy zajímavé desti-
nace našeho regionu a do nich stylizovali naše 
tanečnice. Zájemci o kalendář se tak mohou 
přenést do prostor Císařských lázní, Karlovar-
ské kolonády, před Einsiedelnskou kapli v kláš-
terním areálu v Ostrově či přímo do Dvorany 
ostrovského zámku. Křest kalendáře se usku-
tečnil 16. listopadu právě ve Dvoraně zámku 
Ostrov a jeho kmotrami se staly primabalerína 
Národního divadla Nikol Márová, prezidentka 
Czech Dance Masters Eva Vlková, choreo-
grafka, porotkyně a managerka tour Taneční 
skupina roku Svatka Kobzová a v neposlední 
řadě hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vil-

dumetzová. Na programu byl samozřejmě ta-
nec, a to, jak je u Miráklu zvykem, na vysoké 
úrovni. Skupina se nyní chystá na Mistrovství 
světa v show, moderním a jazzovém tanci, kde 
bude Českou republiku reprezentovat s 23 
choreografiemi. Po křtu kalendáře, jehož vý-
těžek z prodeje bude věnován Kojeneckému 
ústavu v Karlových Varech, tanečníky čekalo 
soustředění právě se jmenovanými kmo-
trami – Nikol Márovou a Svatkou Kobzovou. 
A kdo křest kalendáře nestihl, má možnost 
vidět fotografie ve Dvoraně zámku Ostrov na 
výstavě, která potrvá do konce prosince. Zde 
si také kalendář můžete zakoupit. Jak si o Mirá-
klu můžete přečíst i na Wikipedii: „Snažíme se 
v každém našem tanečníkovi probudit lásku 
k pohybu a tanci tak, aby se pro něj stal vášní 
a životní láskou“. K tomu dodáváme – jsme 
pyšní na to, že tím, co děláme nejraději, tedy 
tancem, můžeme pomáhat i ostatním.

Mgr. Andrea Burešová Klugová

PŘIPOMÍNKA 99. VÝROČÍ DNE VZNIKU 
SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU
V sobotu 28. října se ostrovští ostrostřelci 
a starosta města Ostrov Josef Železný se-
šli před budovou městského úřadu, aby 
si připomněli Den vzniku samostatného 
československého státu. Starosta města 

v  proslovu vyzdvihl význam památných 
„osmiček“ v historii československého státu 
počínaje 28. říjnem 1918. Slova se ujal také 
jeden z členů historického spolku, aby po-
sluchačům a přihlížejícím přiblížil tehdejší 
politické události v Ostrově. V závěru piet-
ního aktu ostrostřelci zavěsili věnec k pa-
mětní desce věnované obětem umučeným 
fašisty v  koncentračním táboře Ostrov. 
Starosta Josef Železný a historička umění 
Zdeňka Čepeláková zde položili kytici v ná-
rodních barvách, akt doprovázely tóny ná-
rodní hymny.

Mgr. Lucie Mildorfová,
vedoucí odboru kancelář starosty MěÚ Ostrov
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OCENĚNÍ KRAJE ZA ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH ZÍSKALI I ŽÁCI 
A STUDENTI OSTROVSKÝCH ŠKOL
Karlovarský kraj tradičně oceňuje žáky 
a studenty škol z regionu za jejich úspěš-
nou účast v soutěžích v uplynulém škol-
ním roce. Letos se slavnostní ceremoniál 
konal v  sále Základní umělecké školy 
v  Horním Slavkově. Pamětní listy, sym-
bolické šeky i keramické smajlíky předali 
mladým talentům zástupci Karlovarského 
kraje v čele s hejtmankou Karlovarského 
kraje Janou Vildumetzovou. „Chtěla bych 
vám všem moc poděkovat za to, jak skvěle 
jste reprezentovali náš kraj. Ráda bych 
vám slíbila podporu i v budoucnosti, ale 
vy zase na oplátku musíte slíbit nám, že 
se i po studiích do našeho regionu budete 
vracet zpět,“ uvedla hejtmanka během 
slavnostního aktu. Akce se zúčastnili také 
zástupci Asociace školních sportovních 
klubů ČR, ředitelé škol, pedagogové, před-
stavitelé měst a obcí i rodiče.

PŘEHLED OCENĚNÝCH 
Z OSTROVSKÝCH ŠKOL
Předmětové soutěže Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Celostátní matematická soutěž žáků 
SOŠ a SOU – kategorie IV.
Richard Kokštein Střední průmyslová 
škola Ostrov / 2. místo
Němčinář roku 2016
Jana Picurová Gymnázium Ostrov / 
3. místo Evropa, 2. místo ČR
Oborové soutěže středních odborných 
škol a SOU a ostatní školní soutěže
Literární soutěž Pardubické střípky
Jana Dobrovolná – Gymnázium Ostrov / 
3. místo
Pražský studentský summit
Lukáš Tamchyna – Gymnázium Ostrov / 
zvláštní ocenění
Filip Rück – Gymnázium Ostrov / nejlepší 
delegát

Nejúspěšnější školy ve sportovních 
soutěžích organizovaných AŠSK 
a podporovaných MŠMT, Karlovarským 
krajem a partnery
První stupeň ZŠ
Základní škola Ostrov, Masarykova 1289 
/ 1. místo
Druhý stupeň ZŠ + nižší stupeň 
osmiletého gymnázia
Základní škola Ostrov, Masarykova 1289 / 
3. místo
Umělecké soutěže Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR a další 
umělecké soutěže
Mezinárodní výtvarná soutěž – Skopje, 
Makedonie
Dagmar Ježková, Julia Havlín, Soňa 
Hrnčířová – Gymnázium Ostrov / 
Ocenění a diplom

redakce s použitím zdroje: 
Karlovarský kraj

ZÁZNAMY MĚSTSKÉ POLICIE
6. 10. v 7:50 přijala hlídka MP Ostrov 

oznámení o zachycení zloděje v OC Tesco. 
Strážníci se ihned vydali na místo, kde zjis-
tili, že se oznámení zakládá na pravdě. Na 
místě se nacházela žena, která se ke krádeži 
přiznala, a proto byla ihned vyřešena dle 
zákona. Poté jí bylo doporučeno, aby si své 
jednání příště rozmyslela.

6.  10. v  9:55 hodin přijali strážníci 
oznámení, že v  parčíku Oty Hofmana 
v ulici Tylova leží před lavičkou žena, které 
je pravděpodobně nevolno. Hlídkou MP 
bylo oznámení prověřeno a  zjištěno, že 
se oznámení zakládá na pravdě. Na místo 
byla přivolána RZS, která ošetřila zraně-

nou ženu. Ta byla následně převezena na 
další vyšetření do nemocnice Ostrov na 
interní oddělení.

6. 10. v 20:00 bylo hlídkou MP Ostrov 
přijato oznámení od ženy, která uvedla, 
že ve Vykmanově v křoví u panelového 
domu je mládě divočáka, které je živé, ale 
zřejmě opuštěné a  vysílené. Hlídka MP 
Ostrov po příjezdu na místo zjistila, že se 
jedná o cca 3 měsíce staré mládě. Stráž-
nice (psovodka) po domluvě předvedla 
ukázkový nepředvídatelný skok, kterým 
podsvinče odchytla a převezla jej do zá-
chranné stanice Macík.

10. 10. proběhlo další pravidelné ško-
lení asistentů prevence kriminality. Na 
výměnu a předání zkušeností přijeli též 
asistenti z měst Slaný a Kadaň. Celé sku-
pině se opět věnoval náš pravidelný školi-
tel Zdeněk Pankrác, který již řadu let smě-
řuje naše asistenty k  pozitivní činnosti 
v našem městě.

17. 10. v 17:16 hodin bylo hlídkou MP 
přijato oznámení, že v ul. Jáchymovská 
leží na chodníku neznámý muž. Strážníky 
bylo oznámení prověřeno a na místě zjiš-
těno, že se oznámení zakládá na pravdě. 
Jelikož muž na podněty nereagoval, byla 
mu přivolána RZS. Při vyšetření v sanit-
ním voze se však muž na chvíli probu-
dil a  byl na hlídku i  na lékaře vulgární. 
Dále byl muž v silně podnapilém stavu, 
a proto bylo se souhlasem ošetřujícího 
lékaře přistoupeno k převozu na PAZS do 
Sokolova.

29. 10. hlídka MP Ostrov registrovala 
a přijala oznámení na 24 škodných udá-
lostí v důsledku silného větru, který se na-
ším městem prohnal a poškozoval maje-
tek města Ostrova.

Ladislav Martínek, 
MP Ostrov

tel. 353 615 880, 777 766 074, 
e-mail: straznik@ostrov.cz

INZERCE

HELP FINANCIAL s.r.o.

  Volejte obchodního zástupce

Mobil: 727 895 461

Půjčíme Vám
od 5 do 50.000,- Kč

RPSN 195,34%
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
MASARYKOVA

V průběhu nového školního roku dosáhli 
žáci ZŠ Ostrov, Masarykova celé řady spor-
tovních úspěchů. Toho zatím nejvýznam-
nějšího dosáhla děvčata, mladší žákyně, 
v  přespolním běhu. Začalo to okresním 
kolem, které se konalo 5. října v Karlových 
Varech. Starší i mladší žáci obsadili shodně 
3. místo a nejúspěšnějším jednotlivcem byl 
Matyáš Bauer, který obsadil ve své kategorii 
místo první. Ještě úspěšnější bylo družstvo 
mladších žákyň, které ve složení – Ema Ko-
lenatá, Lenka Burešová, Míša Rybáková, Vik-
torka a Tereza Drobných – obsadilo skvělé 1. 
místo a děvčata si tím zajistila účast v kraj-
ském finále. Ema Kolenatá navíc obsadila 
krásné 2. místo. 1. místo dívky obsadily i na 
krajském finále, které se konalo 9. října v Aši. 
Družstvo děvčat, posílené o Františku Horá-
kovou, opět nenašlo přemožitelky a stalo se 
nejlepším družstvem v Karlovarském kraji. 
Republikové finále se uskutečnilo 19. října 
v Hradci Králové a ani mezi nejlepšími škol-
ními družstvy ČR se naše děvčata neztratila. 
Obsadila hezké 8. místo z 15 zúčastněných. 
Nejlepší v jednotlivcích byla opět Ema Kole-
natá, která obsadila krásné 7. místo. Děvča-
tům za dosažené výkony a výsledky gratulu-
jeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci 
naší školy, města i Karlovarského kraje.

Ing. Karel Daníček
učitel TV, ZŠ Masarykova, Ostrov

GYMNAZISTÉ EXCELOVALI 
V PŘESPOLNÍM BĚHU
V průběhu října se týmy našich chlapců a dí-
vek zúčastnily série kvalifikačních okresních 
a krajských kol v přespolním běhu. Chlapci 
se z 1. místa v okresním kole kvalifikovali do 
kola krajského, kde vybojovali bronzovou 
medaili. Dívky nenašly v okrese ani v kraji 
konkurenci, když v obou kolech s přehle-
dem zvítězily. Tímto se probojovaly do ce-
lostátního kola, které se uskutečnilo v Mal-
šově Lhotě u  Hradce Králové. Vzhledem 
k tomu, že toto finálové kolo bylo zároveň 
kvalifikačním závodem na mistrovství světa, 
byly soupeřkami našich závodnic běžkyně 
ze specializovaných sportovních škol. O to 
více nás těší, že naše děvčata vybojovala 
v takové tvrdé konkurenci mezi 15 týmy 
skvělé 9. místo! A navíc – Heidi Juránková 
doběhla v celkovém pořadí na neuvěřitel-
ném 2. místě! Celému týmu děvčat, který 
tvořily Heidi Juránková, Veronika Burešová, 
Kristýna Sedlecká, Daniela Arnoštová, Kris-

týna Molčanová, Lucie Levová a Klára Tam-
chynová děkujeme za skvělou reprezentaci 
školy a přejeme hodně dalších sportovních 
úspěchů! Nesporný dík si zaslouží i vyuču-
jící tělesné výchovy Jan Nováček, který celý 
tým dovedl k tomuto senzačnímu výsledku.

Mgr. Jiří Fresser
zástupce ředitele Gymnázia Ostrov

Na fotografii Jan Nováček a jeho svěřenkyně

MŠ MASARYKOVA OSTROV

OKÉNKO Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Od měsíce října jsme pro všechny naše 

děti opět zahájily odpolední zájmové vzdě-
lávací aktivity. Rodiče s  dětmi si mohou 
vybrat z pestré škály nabídky a následně se 
přihlásit u konkrétní učitelky. Nabídka ak-
tivit je pro děti zdarma a informace jsou na 
nástěnkách v MŠ a na webových stránkách 
www.msmasarykova.estranky.cz

V letošním školním roce nabízíme „No-
tičku“ (hudební) s Ivou, „Pastelku“ (výtvar-
nou) s Ilonkou, „Šikovné prstíky“ (tvořivou) 
s Petrou, „Německý jazyk“ s Martinou, „Hý-
bánky“ (sportovní) s Pavlínou a „Divadélko“ 
s Jitkou. Měsíc říjen se nesl v duchu sběru 
přírodnin a následného tvoření z nich. Ně-
které nasbírané přírodniny jsme s dětmi od-
vezli zvířátkům do Obory Hájek.

Lenka Dienesová, ředitelka MŠ Masarykova

PODZIMNÍ AKTIVITY
V  říjnu se děti z  obou předškolních tříd 
MŠ Masarykova zúčastnily soutěže vyhlá-
šené Městskou knihovnou Ostrov. Soutěž 

se nesla v duchu festivalu Oty Hofmanna 
na téma „ROBOT“. Děti vytvořily roboty 
v 3D provedení z papírových krabic a dal-
ších materiálů. Děti z 3. třídy pod vedením 
paní učitelky Jitky Bábalové a Lenky Plev-
kové si k představení svého robota zároveň 
připravily „robotí rozcvičku v MŠ“ a na po-
diu si společně zacvičily jako roboti. Toto 
představení a výsledné dílo dvou robotů ze 
školky bylo porotou oceněno příčkou nej-
vyšší a děti z 3. třídy se tak umístily na prv-
ním místě v soutěži „Pohádkové malování“. 
V listopadu nás čekalo mnoho zajímavých 
akcí, mezi něž již neodmyslitelně patří sběr 
kaštanů a pomoc zvěři. Do obory v Hájku 
děti odvezly plno nasbíraných kaštanů, 
suchého chleba a  jablíček. Adventní čas 
zahájíme v MŠ spolu s rodiči při společné 
tvorbě vánočních dárků v pondělí 4. 12. od 
14:30 hod. Tímto rodiče na vánoční tvoření 
s dětmi srdečně zveme a Vám ostatním pře-
jeme s dětmi klidné a hezké prožití advent-
ních týdnů a vánočních svátků.

Bc.et Bc. Jitka Bábalová, Dis.

INZERCE

KOUPÍM
GARÁŽ

Volejte na 
730 626 237
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ZŠ KRUŠNOHORSKÁ

Ani naší škole se nevyhnula vichřice Herwart, 
která byla nejničivější za posledních deset let. 
Ze školy odnesla část střechy. Pomoc v krizové 
situaci zajistila JSDH Ostrov. Všem ostrovským 
hasičům patří naše poděkování.

V říjnu navštívila třída SŠ1 L. Shrbené studio 
ART & CERAMIC v Ostrově. Žáci byli nadšeni 
vstřícností a příjemnou atmosférou, kterou si 
pro ně ve studiu připravili. Všichni děkují za 
krásný zážitek.

Škola se rovněž zapojila do projektu EU – 
Šablona 2. Speciální třída SŠ2 se zapojila do 
činnosti v rámci šablony „Odborně zaměřená 
tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků 
ZŠ“. První setkání proběhlo 31. 10. 2017 za 
účasti I. Harzerové a AP K. Pöseltové. Společně 
s lektorkou J. Lidickou ze SPC K. Vary a rodiči 
diskutovali o moderních formách vyučování 
a praktických ukázkách muzikoterapie. Poté 
následovaly ukázky nástrojů a cvičení. Další 
beseda proběhne v únoru 2018. Na škole pro-
bíhají další činnosti v rámci šablony a to: „Vzdě-
lávání pedagogických pracovníků ZŠ“, „Klub 
zábavné logiky a rozvoje deskových her pro 
žáky ZŠ“ a „Doučování žáků ZŠ ohrožených 
školním neúspěchem“.

V listopadu se žáci IV., V. a VII. třídy zúčast-
nili exkurze do Věznice Ostrov. Exkurze je 
poslední částí projektu „Ostrov za ostnatým 
drátem“. Pro žáky připravili pracovníci věznice 
zajímavou přednášku o problematice drogové 
závislosti a páchání trestné činnosti u mladých 
lidí. Setkání proběhlo ve velmi příjemné atmo-
sféře. Poděkování patří vedení věznice, dále 
speciálním pedagogům L. Svobodovi a J. Vor-
lovi, vychovateli D. Slavíkovi, sociální pracov-
nici S. Čepelákové, psycholožce V. Rambous-
kové a odsouzeným Patrikovi a Tomášovi za 
otevřenou zpověď svého životního osudu.

Zajímavou exkurzi zajistila pro žáky školy 
R. Kvasničková a to do KV Arény v K. Varech.

Žáci osmého a devátého ročníku navští-
vili s V. Plášilovou SPŠ Ostrov, kde se sezná-
mili s možnostmi dalšího studia po ukončení 
povinné školní docházky na každoroční akci 
Výstava škol. Z nabízených prezentací žáky 
nejvíce zaujala nabídka oborů SOŠ stavební 

Karlovy Vary a SOŠ Nejdek. Dále paní učitelka 
zorganizovala besedu pro žáky 8. a 9. třídy na 
ÚP. Zde na ně čekala paní Šárka Kubešová, 
která jim vysvětlila, jaké služby by jim mohl 
úřad práce poskytnout po ukončení povinné 
školní docházky. Zdůraznila především, že je 
v současné době při hledání vhodné pracovní 
pozice velkou výhodou, pokud budou mít 
žáci nejenom základní vzdělání, ale budou vy-
učeni v některém oboru. Probrala pak se žáky 
jejich budoucí profesní zaměření a seznámila 
je rovněž s aktuální situací na pracovním trhu 
v Ostrově a okolí.

Žáci sedmého až devátého ročníku se sešli 
na besedě s pracovnicí neziskové organizace 
Člověk v tísni Annou Bíbovou, která vede os-
trovskou pobočku. Spolu se stážistkou jim při-
blížila práci této organizace a bezplatné služby, 
které svým klientům nabízí a které může po-
skytnout i našim žákům a jejich rodinám. Na 
závěr besedy obě pracovnice předvedly zají-
mavou ukázku motivačního pohovoru s kli-
entem.

Celá škola se připravuje na nadcházející vá-
noční čas. Žáci IV. a VII. třídy učitelek Arnol-
dové a Kopecké připravují vánoční vystou-
pení v Domově pokojného stáří v Ostrově 
a v Domově pro seniory – Květince. Nacvičují 
písničky a básničky s vánoční tématikou a při-
pravují si pro klienty drobné dárečky.

Již tradičně proběhnou na škole vánoční 
trhy, které v  letošním roce organizuje Z. 
Žitná. Ani letos nebude chybět mikulášská 
nadílka. Jako překvapení bude pro žáky 
návštěva sférického kina. Organizátorkou 
vánočního vystoupení, které proběhne 
13. 12. 2017 v prostoru bývalé „Vejškovky“, je 
J. Křížková. Prostor nám poskytne pan Ště-
pánek jako sponzorský dar. I za tuto pomoc 
děkujeme. Vánoční koledy u rozsvíceného 
stromečku si žáci zazpívají poslední den 
školy 21. 12. 2017.

Všem zaměstnancům školy, žákům, ro-
dičům, ale i čtenářům OM přejeme krásné 
a klidné prožití vánočních svátků.

Mgr. Jana Kopecká
ZŠ Krušnohorská, Ostrov

ZŠ MÁJOVÁ
…že se blíží Vánoce! Ale na školní práci se 
tímto nic nemění. Stále se učí, zkouší, spor-
tuje. V říjnu se naše škola zapojila do 2. roč-
níku soutěže Kaštanobraní – sběr kaštanů 
pro zvířátka. Do soutěže se zapojily třídy 1. A, 
1. B, 1. C, 2. A, 4. C a 5. B. Například třída 5. B 
nasbírala krásných 36 kg kaštanů. Ale určitě 
nešlo o kila – zvítězili všichni, protože cílem 
bylo pomoci zvířátkům v zimě. A to se po-
dařilo. V listopadu se žáci 8. A vydali v rámci 
hodiny biologie na ostrovské gymnázium, 
kde se zúčastnili výuky v interaktivní učebně. 
V této učebně probíhá výuka především pří-
rodovědných předmětů – fyziky, biologie, ze-
měpisu, chemie či matematiky. Žáci zhlédli 
3D filmy o cévním systému člověka a o krvi 
a na iPadech prověřili své znalosti z dalších 
oblastí učiva o lidském těle. Poděkování patří 
Gymnáziu Ostrov za umožnění této návštěvy. 
V budoucnosti možnost takovéto výuky opě-
tovně rádi využijeme a všem návštěvu dopo-
ručujeme. Žáci z řad „deváťáků“ se vypravili 
na Střední průmyslovou školu v Ostrově na již 
tradiční projektový den. Tyto projektové dny 
SPŠ pořádá pro budoucí zájemce o studium 
a jejich cílem je bližší seznámení se s obory, 
které tato střední škola žákům nabízí. Tento-
krát to byl obor strojař a elektrotechnik. Žáci 
si vyzkoušeli práci v dílnách a laboratořích, 
a to jak manuální, tak za pomoci počítačů 
a CNC stroje. Domů si odnesli vlastnoručně 
vyrobenou upomínku – jednoduchý elek-
trický obvod se svítícími diodami či tzv. psí 
známku na řetízku – někteří i malou odměnu 
za výborně a  rychle odvedenou zadanou 
práci. Škola se může pochlubit bohatou čin-
ností na poli výtvarném či hudebním, úspě-
chy žáků ve vědomostních soutěžích a velmi 
dobře organizovanou školní družinou, která 
hodnotným způsobem vyplňuje volný čas 
dětí. Více na www.3zsostrov.cz

Závěrem mi dovolte, abych Vám jménem 
ZŠ Májová Ostrov popřála klidné a rozzářené 
Vánoce i mnoho úspěchů v roce 2018 a po-
zvala Vás na Den otevřených dveří, který se 
koná v pátek 8. prosince 2017.

Mgr. Michaela Budaiová, ZŠ Májová, Ostrov

ÚSPĚCH NA 
FESTIVALU POEZIE
Na Mezinárodním festivalu poezie ve Va-
lašském Meziříčí obdržel Daniel Bleha cenu 
Vladimíra Justla. Ocenění získal za koláž 
básní Jiřího Weinbergera „Až mi zbyde jen 
pohled zpátky“. Daniela připravuje Lucie 
Veličková. Oběma gratulujeme.

Ondřej Šulc, ZUŠ Ostrov
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Glopepa
TEXTIL · OBUV · DROGERIE · DOMÁCÍ POTŘEBY

Otevřeno denně 8–18 hod.

DRUŽBA – OSTROV
NEJLEPŠÍ CENY

inzerce

SPŠ OSTROV – Se SPŠ za vítězstvím, poznáním i zábavou
Ač se to nezdá, předvánoční shon zasáhl 
i osazenstvo školy. Studenti jdou z akce do 
akce: soutěže, besedy, exkurze…, školu na-
vštěvuje jedna základní škola za druhou, 
a pokud se chcete stát součástí tohoto hem-
žení i vy, neváhejte a zavítejte k nám na Den 
otevřených dveří ve čtvrtek 7. prosince mezi 
12. a 17. hodinou.

Je tomu pár dní, co se vrátila naše čtr-
náctičlenná delegace z Týdne s technikou 
a fyzikou, kterou v Temešváru uspořádala 
pro studenty svých fakultních škol katedra 
elektrotechniky ČVUT Praha. 56 středoško-
láků zažilo pětidenní maraton od 9 do 21.30 
hod plný přednášek a experimentů, tento-
krát koncipovaných jako příprava na fyzi-
kální a astronomickou olympiádu. A aby bu-
doucí vědátoři přesvědčili ostatní, že nejsou 
suchaři, uspořádal MAFYK (kroužek nad-
šenců pro matematiku a fyziku) již 4. ročník 
Leteckého dne draků a raketoplánů. Úspěch 
ohromný. Rekordní účast – 36 soutěžních 
týmů, a v kategorii raket padl i školní rekord 

– stroj urazil trasu dlouhou 130 m.
Když mluvíme o rekordech, je třeba zmí-

nit i  mimořádné a  četné úspěchy našich 
sportovců, které se na našem novém škol-
ním webu skrývají pod titulky: Mladí házen-

káři na bedně, Basketbalisté nezklamali, Fot-
balisté vyhráli Witte cup atd. A jak naši spor-
tovci oslaví Vánoce? Samozřejmě aktivně, 
čeká je další ročník Vánoční laťky a pro dívky 
je připraven turnaj ve stolním tenise.

Vavříny se můžeme chlubit nejen na 
sportovních kolbištích, ale i ve vědomost-
ních soutěžích – Logická olympiáda, Bob-
řík informatiky, pišqorky, jazykové soutěže 
atd. A třešnička na dortu, Richard Kokštein, 
student druhého ročníku oboru Strojíren-
ství, převzal z rukou hejtmanky Pamětní list 
pro nejlepší studenty Karlovarského kraje 
za svůj úspěch v celostátním kole matema-
tické soutěže.

Důkazem toho, že vzdělávací proces 
není jen o školních škamnech, je i ta sku-

tečnost, že naše žáky jste v  uplynulých 
dnech mohli potkat například na exkur-
zích v BMW – Werk Dingolfing, na Letišti 
Václava Havla nebo v závodě Škoda Mladá 
Boleslav. Se svými muzei se na ně těší město 
Drážďany a prkna, co znamenají svět, okusí 
v  Praze i  Mostě. Formou přednášek jim 
bylo např. odhaleno tajemství bezpečnosti 
na internetu. Pracovníci úřadu práce či job 
poradny Witte se snaží studentům čtvr-
tých ročníků přiblížit situaci na trhu práce 
a usnadnit jim orientaci ve spleti jejich bu-
doucích možností a povinností.

Mgr. Lenka Bardová, SPŠ Ostrov

MŠ PALACKÉHO

Podzim v naší mateřské škole
Podzim je inspirující jak svými barvami, tak 
množstvím přírodnin, se kterými si děti 
rády hrají. Příjemný a podnětný materiál 
proto využíváme i v teple tříd k pracovním 
a výtvarným hrám. Celá školka i letos ožila 
nápaditými dětskými výtvory a změnila se 
tak na pestrou podzimní galerii. Na téma 
změn v přírodě jsme navázali u starších dětí 
projektem Les. Při vycházkách děti citlivě 
vnímaly prostředí lesa, obdivovaly zvířecí 
noru, stopy divokých prasat a  v  tichém 
úžasu pozorovaly hodování veverky ve 
špičce stromu. Své nové zážitky pak zúro-
čily na besedě s lesním inženýrem panem 
Fialou. Ten dětem vysvětlil rozdíl mezi haj-
ným a myslivcem, seznámil je s výskytem 
vlků a dalších zvířat v našich lesích, s užiteč-
ností lišky jako doktora lesa a naučil děti, jak 
se počítá statnost jelena dle výsad na jeho 
paroží. Též všechny děti nechal nahlédnout 
do puškohledu přinesené lovecké zbraně. 
Ochotně a trpělivě odpovídal na všetečné 
dotazy dětí, ocenil jejich znalosti i snahu 
učitelek vést děti k zájmu o přírodu, o pro-
středí, ve kterém žijí.

Touto cestou ještě jednou chceme panu 
Fialovi poděkovat za inspirativní návštěvu 
u nás ve školce.

Mgr. Eva Šolcová
MŠ Palackého, Ostrov

Foto: vítězné družstvo házenkářů
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VÁNOCE U SV. MICHAELA V OSTROVĚ
V posledních letech se stalo krásným sym-
bolickým doplňkem Vánoc „betlémské 
světlo“, světlo přímo z Betléma, které pro-
teplí a ozáří naše domovy. Tradičně je dove-
zou skauti a bude pak k dispozici pro odnos 
domů v sobotu 23. prosince od 9 do 12 ho-
din v kostele sv. Michaela a P. Marie Věrné. 
Přístupné bude také na Štědrý den 24. 12. 

– dopoledne 9.30 – 12 hod v kostele a od-
poledne 12.30 – 16 hod v chodbě přízemí 
fary. Nezapomeňte si vzít lucernu, lampu 
či svíčku ve sklenici, aby vám světlo cestou 
domů nezhaslo.

Vánoční příběh, jak jej překrásně vypsal 
evangelista Lukáš a o tři krále doplnil apo-
štol Matouš, si vždy osvěžíme pohledem 
na „jesličky“ čili „betlém“. Betlém kostela 
sv. Michaela bude vystaven v křestní kapli 
po celou vánoční dobu. Můžete se u něj 
zastavit a zároveň prožít první vánoční mši, 
tzv. „půlnoční“, už na štědrý večer v 21 ho-
din. (Ve 22.30 bude „půlnoční“ v Jáchymově 
a přímo o půlnoci v Abertamech.)

O slavnosti Narození Páně 25. prosince 
si můžete zazpívat všechny známé koledy 
při slavnostní bohoslužbě v  8.30 hodin 

u sv. Michaela v Ostrově, popřípadě v 10.00 
v Jáchymově či v 11.30 v Hroznětíně. Od-
poledne v 15.00 začne v kostele sv. Micha-
ela v Ostrově tradiční vánoční koncert os-
trovského pěveckého sboru ORBIS PICTUS. 
V úterý na svátek sv. Štěpána a ve středu 
na sv. Jana jsou vánoční bohoslužby v Ost-
rově vždy v 9.00 hodin. Ve středu 27. 12. pak 
ještě odpoledne v 17 hodin zazní v kostele 
sv. Michaela a Panny Marie Věrné koncertní 
provedení České mše vánoční Jakuba Jana 
Ryby, zvané podle úvodních slov HEJ MIS-
TŔE. Uslyšíme ji v  podání Karlovarského 
pěveckého sboru pod vedením mladého 
sbormistra (a  také dirigenta a  violonce-
llisty) Jana Rezka.

Mnoho zajímavého se bude o  Váno-
cích konat i v jiných místech velkého os-
trovského farního obvodu  – například 
v kostelíku na Suché bude v sobotu 30. 12. 
v 15 hodin bohoslužba s obnovou man-
želských slibů a  pak v  16 hodin tamtéž 
koncert pěveckého sboru ORBIS PICTUS – 
podrobnosti si přečtete ve Zpravodaji far-
nosti nebo na vývěsce u kostela.

V  ostrovském kostele sv. Michaela 
a Panny Marie Věrné se 31. 12. rozloučíme 
s událostmi uplynulého roku ve 23.30 hod 
pobožností se slavnostním poděkováním – 
Te Deum. Po přivítání nového roku 2018 
bude slavnostní přípitek v sále fary.

V pondělí 1. 1. 2018 se koná slavnostní 
bohoslužba – slavnost Matky Boží Panny 
Marie – v 16.00 hodin.

V církevním roce trvá vánoční doba až 
do neděle po Třech králích. A právě na 
6. 1. připadá „Tříkrálový koncert“ v 15 ho-
din, kdy v kostele sv. Michaela vystoupí 
ostrovský pěvecký sbor CANTICA, který 
vede Irina Širokaja. Radostné Vánoce 
všem!

Mgr. Lidmila Hanzlová

 

 

 

 

                           

                   Kolektiv pracovníků Ostrovské teplárenské, a.s. 

 

   PF 2018

inzerce

Foto archiv farnosti: Betlém kostela sv. Michaela 
a P. Marie Věrné ze začátku 20. století
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MDDM OSTROV
ZÁPIS DO ZIMNÍCH KURZŮ PLAVÁNÍ
od 1. prosince
Přihlášky online nebo osobně v  MDDM. 
Přihlásit můžete děti, které již dosáhly 6 let. 
Kurzovné: 550 Kč/10 lekcí. Kurzy probíhají 
na bazénu ZŠ Masarykova. Svou činnost za-
hájí v týdnu od 8. 1. 2018.
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 S DOMEM DĚTÍ
4. prosince 17.00–19.00 hod. 50 Kč
Pestrý program v  MDDM. Mikulášská na-
dílka, tradiční výtvarné dílničky s výrobou 
jednoduchých vánočních dekorací, svícnů, 
zdobením perníčků a Mikulášské jízdy na 
modelovém kolejišti železničních modelářů. 
Předprodej vstupenek: od 15. 11. v MDDM
PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA
do 22. prosince
Přijďte si prohlédnout výstavu dětských vý-
tvarných a rukodělných prací instalovanou 
v přízemí Domu dětí. Originální výrobky 
jsou ke zhlédnutí ve všední dny od 8.00 do 
18.00 hod.
ADVENTNÍ VĚNCE
2. prosince 13.00–15.00 hod. 130 Kč
Tvořivá adventní dílna pro děti i rodiče pod 
vedením zkušené aranžérky Míši Němcové. 
Přihlášky: nejpozději do 30. 11. online nebo 
osobně v Domě dětí.

VÁNOČNÍ ZVYKY
6. a 11. prosince 13.45 hod.
Zábavně naučný program pro děti školní 
družiny ZŠ Májová, při kterém si připome-
neme tradiční předvánoční i vánoční zvyky 
od Ondřeje ke Třem králům.
VÁNOČNÍ DEKORACE
9. prosince 13.00–15.00 hod. 50 Kč
Přijďte si s  dětmi vyrobit drobné deko-
race a ozdoby na váš stromeček. Přihlášky: 
nejpozději do 7.  12. online nebo osobně 
v MDDM.
NEPEČENÉ CUKROVÍ
16. prosince 13.00–15.00 hod. 80 Kč
Poslední ze série adventních dílen pro děti 
i rodiče. Přihlášky: nejpozději do 14. 12. on-
line nebo v MDDM. S sebou: přezůvky, zá-
stěru a krabičku na cukroví.
Sportovní areál
V měsíci prosinci jsou všechna hřiště uza-
vřena a  zůstanou tak až do 18.  3.  2018. 
Vstup na sportoviště bude možný v závis-
losti na počasí pouze po dohodě s pracov-
níky Domu dětí.
Zimní stadion
Veřejné bruslení dle aktuálního rozpisu ledové 
plochy. Rozpis k dispozici vždy na nástěnce 
Zimního stadionu, na webu MDDM a FB.
Vánoční prázdniny
V době od soboty 23. 12. do úterý 2. 1. bude 
naše budova a celý areál uzavřen. Zájmové 
kroužky zahájí svou činnost opět ve středu 
3. 1. 2018.

Rádi bychom touto cestou poděkovali 
malým i velkým občanům Ostrova za pří-
zeň v roce 2017, kterou jste nám projevovali 
hojnou účastí na našich akcích a v zájmové 
činnosti. Přejeme vám všem pohodové vá-
noční svátky v kruhu vašich nejbližších a už 
teď se těšíme na milá setkání v nadcházejí-
cím roce 2018.
Kontakty
informace: 736 505 681, akce: 736 505 684, 
zájmová činnost: 731 615 657, doprava, 
ubytování: 736 505 683, ekonomický úsek: 
735 605 685, zimní stadion: 601 089 332; 
www.mddmostrov.cz

Jak firmy hýčkají své lidi? WITTE!
OSTROV Přímé sousedství s Německem 
a  bobtnající průmyslové zóny  – zvláště 
pak ta v Chebu, tlačí v Karlovarském kraji 
na peněženky zaměstnavatelů a ti si už zdá 
se začínají zvykat, že na své lidi musí vyčle-
nit nějakou tu korunu navíc. Pokud si to-
tiž na jedné straně lidé vybírají pro sebe ty 
nejvýhodnější adresy pro zaměstnání, nutí 
to zaměstnavatele přemýšlet, jak si ty nej-
schopnější pracovníky ve své firmě udržet 
i za cenu vyšších osobních nákladů.

Nezaměstnanost totiž láme v Česku his-
torické rekordy a zdá se, že ona čtyři pro-
centa v České republice je limit, pod který 
se může ekonomika jen velmi těžko dostat. 
To dokazuje i výhled na třetí čtvrtletí, který 
bývá tradičně nejoptimističtějším obdo-
bím roku z hlediska zaměstnanosti, v roce 
2017 však už nebude představovat další 
zrychlování náborových aktivit. „Velké 
firmy sice nadále nabírají nové zaměst-
nance vysokým tempem, ovšem organi-
zace pod 250 zaměstnanců nábory nových 

zaměstnanců zpomalují. Většina firem 
již naráží na akutní nedostatek vhodných 
uchazečů na volná místa. To vede ke stále 
rychlejšímu nárůstu mzdové úrovně, inves-
tic do rekvalifikací a rozvoje zaměstnanců, 
náboru v zahraničí, velkému důrazu na per-
sonální marketing a investice do budování 
značky zaměstnavatele,“ říká ředitelka per-
sonální agentury. Za důkaz v Karlovarském 
kraji může dobře posloužit WITTE Auto-
motive se svými závody v Nejdku a Ostrově. 
Jeden z technologických lídrů v oblasti me-
chatronických zamykacích systémů je na 
trhu už celé čtvrtstoletí. Od svého vzniku 
se ještě nikdy neopozdil s výplatou, za práci 
ve výrobě je ochotný zaplatit až šestadvacet 
tisíc, za doporučení kolegy nabízí 30 tisíc. 
Zaměstnanci tady platí za obědy směšných 
třináct korun! Ne nadarmo je tahle společ-
nost v prestižní anketě opakovaně Zaměst-
navatelem regionu. Díky kvalitnímu vnitro-
podnikovému vzdělávání a práci na rozvoji 
zaměstnanců například letos z dělnických 

pozic postoupilo o stupínek výše ve svém 
kariérním žebříčku již 25 zaměstnanců, což 
je pro mnoho zaměstnanců velká motivace.

Lidé ve WITTE pracují v moderním a čis-
tém prostředí, mají krásné jídelny a  jídlo-
maty jsou tady v provozu 24 hodin denně. 
Dvakrát ročně se setkávají ve firemní ka-
várně s vedením společnosti a mohou se 
ptát na vše, co je zajímá, káva a pohoštění 
je zdarma. V létě mají na dvoře grill-párty 
na účet firmy a 1. června k nim jezdí zmr-
zlinář se zmrzkou zdarma. Dětské hlídací 
centrum je v Nejdku v provozu již od brz-
kých ranních hodin a benefity v podobě 
příspěvků na zdraví, sport a kulturu mohou 
dle odpracovaných let dosahovat ve WITTE 
až 25 tisíc za rok. I pokud jste odsud v minu-
losti náhodou odešli a nastoupíte znovu do 
tří let zpátky, vrátí vám benefity, jako byste 
ani neodešli. A najde se toho ještě opravdu 
hodně, jak si ve WITTE své zaměstnance 
předcházejí. Zde zkrátka dobře ví, že inves-
tovat do vlastních zaměstnanců se vyplatí.

komerční článek

INZERCE

STĚHOVÁNÍ
ČR + EVROPA
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA OSTROV

DIVOKÁ A KRÁSNÁ,
KRAJINA SRDCEM ŽENY
prosinec, chodby – Oddělení pro dospělé
Výstava spisovatelky, fotografky, cestova-
telky a průvodkyně Magdalény Radostové. 
Jedná se o ochutnávku záběrů, které poří-
dila na svých cestách po Spojených státech 
amerických.
VOKÁLNÍ HARMONIE
1. prosince, 19.00, Oranžerie Václava Havla
Vánoční koncert komorního ženského pě-
veckého sboru z Hradce Králové
VÝSTAVA KRESLENÉHO HUMORU 
A ILUSTRACÍ
4. – 31. prosince, Oranžerie Václava Havla
Zveme vás na výstavu kresleného humoru 
ostrovské kreslířky Anner. Hluboký umě-
lecký zážitek garantuje kurátorka výstavy 
Michaela Šárköziová. Vernisáž výstavy se 
bude konat 8. 12. od 17 hodin.
RELAXAČNÍ MALOVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ
4. prosince, 15.30, vzdělávací centrum
Přijďte se odreagovat od každodenních 
povinností. Omalovánky nejsou jen pro 
děti, donutí vás „vypnout“ a nepřemýšlet 
nad věcmi, které vás během dne stresují, 
přinesou vám příjemný pocit z  tvoření, 
nemluvě o  psychologickém vlivu barev. 
Máme pro vás spoustu omalovánek s růz-
nými motivy, relaxační hudbu, kávu i čaj. 
Pastelky či fixy si můžete přinést vlastní, 
nebo vám je půjčíme. Malovat bude 
možné také na kameny.
POHYB V RYTMECH ŽIVOTA
4. prosince 17.00, Hudební oddělení
Pohybovou aktivitu vede Irena Janečková. 
Pohyb v  rytmech života posiluje fyzické 

i duševní zdraví, zvyšuje sebedůvěru, napo-
máhá vnitřní rovnováze. Aktivita je vhodná 
pro každého, bez ohledu na fyzickou kon-
dici, hmotnost, věk či pohybové obtíže. Na 
zahajovací schůzce se seznámíte s progra-
mem a vybereme vhodné termíny dalších 
pravidelných schůzek. Prosíme zájemce, 
aby si rezervovali místa v  dostatečném 
předstihu.
KONCERT SÓLISTŮ ZUŠ OSTROV
7. prosince 17.00, Oranžerie Václava Ha‑
vla, vstupné: dobrovolné
Srdečně zveme na vánoční koncert žáků 
Základní umělecké školy Ostrov.
GYBON
11.  prosince 17.00, Oranžerie Václava 
Havla, vstupné: dobrovolné
Vánoční koncert pěveckého sboru Gymná-
zia Boženy Němcové z Hradce Králové
VÁNOČNÍ DÁRKOVÁNÍ
11. – 29. prosince, Oddělení pro mládež
Udělej radost někomu jinému a třeba na 
tebe bude také čekat překvapení. Přines 
malý dáreček, pěkně zabalený do vánoč-
ního papíru, ulož ho pod vánočním stro-
mečkem v  Oddělení pro mládež a  jistě 
pod tímto stromečkem také najdeš pře-
kvapení.
VÁNOČNÍ PEČENÍ
13. – 15. prosince, Oddělení pro dospělé
Vyhlašujeme každoroční soutěž o nejlepší 
domácí vánoční cukroví. Zúčastnit se 
může každý, kdo přinese cukroví domácí 
výroby. Hodnotit se budou tyto druhy 
cukroví: linecké, vanilkové rohlíčky a  1 
druh dle vlastního výběru. Porota bude 
brát v potaz nejen chuť a vůni, ale také 
vzhled cukroví. Cukroví můžete nosit do 
pátku 15. 12. do 12 hodin. V pátek 15. pro-
since ve 14.00 bude vyhlášeno nejlepší cuk-
roví. Vítěz se může těšit na pěknou cenu.
VÁNOČNÍ DÍLNIČKA
13.  prosince 15.00, Oranžerie Václava 
Havla, vstupné: 30 Kč
Tvořivá dílna pro děti a rodiče. Přijďte si vy-
robit pěknou vánoční dekoraci.
VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ OSTROV
14.  prosince 17.00, Oranžerie Václava 
Havla, vstupné: dobrovolné
Vánoční koncert žesťové sekce Základní 
umělecké školy Ostrov
MOROVÝ ROK
15. prosince 17.00, vzdělávací centrum
Historik Vladimír Bružeňák a Josef Macke 
představí knihu Morový rok (vyd. 2016), 
ve které mapují události roku 1938 na 
Sokolovsku a  Karlovarsku. Ve volném 
pokračování s názvem Morový rok 2. díl 
(vyd. 2017) autoři vykreslují problema-
tiku nárůstu česko-německých rozporů 

a popisují tragické události roku 1938 na 
Karlovarsku a nechybí ani kapitola věno-
vaná Ostrovu. Knihy obsahují bohatou fo-
todokumentaci, včetně zcela neznámých 
snímků.
JÓGA V KNIHOVNĚ
16. prosince 9.30, Oranžerie Václava Havla, 
vstupné: 150 Kč (120 Kč v předprodeji)
Dopolední jóga se zaměřením na probu-
zení našeho organismu a zahnání únavy. 
Vhodné pro začátečníky i pokročilé. S se-
bou: pohodlné oblečení (doporučujeme 
legíny a elastické tričko), vlastní podložku 
(v případě potřeby je možné si podložku 
zapůjčit, ale je nutná její rezervace pře-
dem), ručník a v neposlední řadě dobrou 
náladu. Lektorkou je Petra Gutwirt. Počet 
míst je omezen – nutná rezervace.
ČTVRTLETNÍK AMATÉRSKÝCH FILMŮ
18. prosince, vzdělávací centrum
Amatérská filmová kronika Ostrova a okolí, 
autor: Stanislav Churý
PADÁ SNÍH, BUDOU VÁNOCE
19.  prosince 17.00, Oranžerie Václava 
Havla, vstupné: dobrovolné
Tradiční vánoční koncert pěveckého sboru 
Gymnázia Ostrov pod vedením Libora Ve-
ličky, jako hosté se představí i žáci Alexan-
dra Šťastného.

Máte-li zájem o některou z našich akcí, 
rezervujte si vstupenku v  dostatečném 
předstihu. V případě malého počtu rezer-
vací jsme nuceni akci zrušit.

Připomínáme dětským čtenářům 
dlouhodobou akci s názvem KNIHOMO-
LENÍ, která spočívá ve sbírání KNIHO-
MOLŮ (naše knihovnická měna), za které 
si mohou nakoupit drobné dárečky. Více 
informací naleznete na našich webových 
stránkách.
Vánoční provozní doba knihovny:
22. 12.–9.00 – 14.00 (Oddělení pro mládež 
bude ZAVŘENO)
23. 12.–26. 12.–ZAVŘENO
29. 12 – 9.00 – 14.00
30. 12.–1. 1.–ZAVŘENO

Přejeme vám krásné a  klidné vánoční 
svátky, bohatou knižní nadílku a úspěšný 
vstup do nového roku.

Veškeré informace o akcích a službách 
knihovny naleznete na www.mkostrov.cz. 
Uvítáme jakékoli dotazy a náměty, které 
nám můžete posílat na info@mkostrov.cz; 
nebo volat na tel. 353 434 300, 773 546 490.

33. RYBÁŘSKÝ PLES

V SOBOTU 10. ÚNORA 2018
od 20.00 do 3.00 hodin

Hudba
Společenský sál: 

Taneční orchestr SONET M. Němečka 
Taneční vystoupení souboru 

manželů Horákových z K. Varů 
Kavárna: diskotéka

Tradičně bohatá tombola vč. živých ryb

Dům kultury v Ostrově

Předprodej v Infocentru Domu kultury od: 24. ledna
Vstupné: společenský sál 200 Kč, galerie a kavárna 150 Kč

INZERCE
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ANDĚLSKÁ DÍLNA 
V LETOHRÁDKU 
OSTROV
Ke dni svátku Sv. Lucie pro Vás Galerie Le-
tohrádek v Ostrově připravila andělskou 
dílnu, na které si můžete vytvořit svého 
anděla z přírodních nebo ozdobných ma-
teriálů. Svatá Lucie je považována za sym-
bol čistoty, světla a lásky. Je i patronkou sle-
pých a nemocných. Andělské téma se hodí 
jak k  adventnímu předvánočnímu času, 
tak jako symbol ochrany a poselství dobra 
a lásky. Jméno Lucie má základ v latinském 
slově „lux“, což značí světlo. Jméno Lucie 
tedy znamená „ světlá“ či „zářící“.

Výtvarná dílna bude ve středu 13. pro-
since od 16.30 hodin. Dílna je vhodná pro 
děti i dospělé. Vstupné 80 Kč. Rezervace na 
tel. č. 720 021 499; 731 439 452, email: le-
tohradek@galeriekvary.cz

POZVÁNKA NA 
VÝSTAVU BETLÉMŮ
Jako každý rok Spolek přátel města Ostrov 
spolu s domem kultury připravil tradiční 
výstavu Betlémů s mottem Světlé vánoce 
v kostele Zvěstování panny Marie. Výstava 
trvá od 30. 11 2017 do 8. ledna 2018. Letos 
je doplněna o  dřevěné exponáty zapůj-
čené z družebního města Oberwiesenthal. 
Věříme, že obohatí výstavu a vám přine-
sou potěšení. I my, vystavovatelé, se sna-
žíme o zpestření novou výzvou, která se 
obrací zejména k dětem. Chceme využít 
hlavně toho, že děti rády hodnotí vysta-
vené betlémy a proto jim dáme k tomu 
příležitost. Mohou si vyzvednout hod-
notící kartičku, kde uvedou nejhezčí bet-
lém, a tu vhodí do příslušné schránky. Po 
skončení výstavy se zjistí, který betlém vy-
hrál. Ten dostane ocenění našeho řezbáře 
Františka Nekoly, který je v současné době 
nemocen, ale jistě ho to potěší. Těšíme se 
na Vaši účast.

Z. Janischová, V. Písačka

EKOCENTRUM MDDM OSTROV
VYHLÁŠENÍ SBĚROVÉ SOUTĚŽE
13. 12. od 16.00 hod.
Zveme všechny účastníky soutěže ve sběru 
lesních plodů na slavnostní vyhlášení vítězů 
v EC. Jména výherců uveřejníme na webu 
a v lednovém OM.
ADVENTNÍ KOMENTOVANÉ 
PROHLÍDKY
16. 12. od 15.00 hod.
Poslední možnost víkendové návštěvy EC 
v  tomto kalendářním roce. Odhalte za-
jímavá fakta o  našich zvířatech. Nebude 
chybět krmení krokodýla, hadů, želv nád-
herných nebo agam vousatých. Všichni jste 
vítáni. Vstup zdarma.
PŘEDVÁNOČNÍ ODPOLEDNE 
PRO DRUŽINY
20. 12.
Přijďte si prohlédnout náš areál, nazdobit 
stromeček pro zvířátka a  třeba i některá 
nakrmit a pohladit. Nutná rezervace vaší 
družiny předem na tel. 731 615 658.
DÁRKY PRO ZVÍŘÁTKA
Vánoce a Štědrý den jsou nerozlučně spjaty 
s pohodou, setkáváním a především s dárky. 
Pokud byste chtěli přijít popřát i našim zví-
řátkům a přinést jim nějaký ten dáreček, 

nejvíc je potěší tvrdé pečivo, zelenina (mr-
kev, salát, čínské zelí), čerstvé ovoce a třeba 
i piškoty. Děkujeme.
PROHLÍDKY PRO ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
Po – Pá 8.30 – 12.00 hod. zdarma
Prohlídka s odborným výkladem trvá cca 
40 minut. Jedinečná možnost bezpro-
středního kontaktu s  některými druhy 
zvířat. Nutná předchozí rezervace na tel. 
731 615 658. Více info na našem webu.
NÁVŠTĚVNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST
Po – Pá 13.00 – 17.00 hod.
Od 1. prosince do 30. března je EC otevřeno 
pouze ve všední dny z důvodu klidového 
zimního režimu většiny chovaných zvířat. 
Děkujeme za pochopení.
Vánoční prázdniny
V době od 23. 12. do 2. 1. bude EC pro ve-
řejnost uzavřeno. Zájmové kroužky zahájí 
svou činnost opět 3. 1. 2018.

Děkujeme všem malým i  velkým ná-
vštěvníkům za celoroční přízeň a přejeme 
šťastný rok 2018!
Kontakty
tel. 731 615 658, 602 600 995; FB Ekocent-
rum MDDM Ostrov / www.mddmostrov.
cz/ekocentrum

RESCOM s.r.o. – Klínovecká 998, Ostrov – Tel.: 773 690 222 – E-mail: info@rescom.cz – www.rescom.cz

PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE 
MĚŘICÍ A REGULAČNÍ TECHNIKA 

www.rescom.cz

inzerce

POZVÁNKY KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ
Kalendář veřejných turistických akcí v prosinci a lednu
02. 12. Praha: Za předmikulášskou atmosférou do hlavního města
09. 12. Plzeň: Interiéry Adolfa Loose
15. 12. Srbská Lužice: Žitava, Budišín, Zhořelec (3 dny)
23. 12. Cheb: Vánoční trh s doprovodným programem
26. 12. Karlovy Vary: Na Štěpána procházka po městě
30. 12. Chebsko: Předsilvestrovský punč na zámku Mostov
01. 01. Novoroční výstup na hrad Šumburk – Šumnou

Bližší informace budou k dispozici vždy od středy pro příslušný sobotní termín ve 
vitríně KČT na Mírovém náměstí v Ostrově u autobusové zastávky na K. Vary. Info 
také na: www.kctkvary.cz,

RNDr. František Wohlmuth, předseda KČT Slovan Karlovy Vary
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VÁNOCE V KLÁŠTEŘE
Vážení ostrovští přátelé,
dovolte mi pozvat Vás v době předvánoční 
do slavnostně vyzdobeného kostela Zvěsto-
vání Panny Marie. Chceme se s Vámi podělit 
a v čase adventním, prožít a procítit zážitky, 
umocňující tento zklidňující čas. Přijďte si 
k nám odpočinout, načerpat sílu pro nad-
cházející předvánoční i vánoční pohodu.

Ostrovští betlemáři si pro vás již tradičně 
připravili své skvosty v rámci výstavy Světla 
vánoc, doplněné ručně vyráběnými výrobky 
z rodinné firmy v Oberwiesenthalu. Přijďte 
potěšit sebe i  své ratolesti. Výstava bude 
probíhat během celého prosince a  končí 
7. ledna 2018.

V sobotu 2. prosince od 17:00 jsme pro 
vás připravili vánoční koncert Čas radosti, 
veselosti… Účinkovat bude Zdena Klou-
bová, která patří k  předním českým pěv-

kyním, pravidelně hostuje na zahraničních 
operních a koncertních pódiích (Německo, 
Francie, Itálie, Velká Británie, USA a jinde). 
Zdena Kloubová vyniká především muzikál-
ností, temperamentem a  zároveň přiroze-
ným projevem. Je nutno ocenit i její pěvec-
kou techniku i výrazný herecký talent. Spolu 
s umělkyní vystoupí T. Vejvodova – housle, 
P. Přibyl-viola, J. Sládeček – violoncello a D. 
Švec – cembalo. V pořadu zazní skladby A. 
Vivaldiho, G. F. Händla a  nebudou samo-
zřejmě chybět vánoční písně a koledy.

V  neděli 3.  prosince zazní v  klášter-
ních prostorách adventní koncert Karla 
Kekešiho Tvá láska je můj chrám. Od dět-
ství se učil hrát na akordeon a zpíval lidové 
písně. Absolvoval mnoho pěveckých kurzů 
a v rámci sebepoznávání objevil schopnost 
harmonizovat za pomoci alikvotně – intu-

itivního zpěvu. Je to technika zpěvu různě 
vysokých tónů, které svou vibrací příznivě 
působí na naši psychiku i na orgány v na-
šem těle. Dokáže zklidnit a celkově harmo-
nizovat. Tuto techniku zpívání a její vibraci 
znali již naši dávní předkové, egyptští kněží, 
tibetští lámové a šamani. Karel Kekeši zpíval 
v dechovém orchestru Vřesovanka, ve vojen-
ské kapele Hrušovanka, v orchestru Václava 
Hybše aj. Je všestranně nadaným umělcem, 
při poslechu jeho zpěvu doslova uslyšíte vá-
noční andělský chór.

Ve čtvrtek 28. prosince od 17:00 zazní po-
slední letošní koncert v klášterním kostele. Na 
Velkém vánočním koncertu přivítáme Radku 
Fišarovou a její Vánoční Rendez‑vous… s čes-
kým a francouzským šansonem. Program kon-
certu navazuje na slavné písně Edith Piaf a její 
vrstevníky a  následovatele např. Charelese 
Aznavoura a Mireille Mathieu. Radka Fišarová 
je všestranná zpěvačka, muzikálová herečka 
a autorka. Je jí vlastí pop, jazz, folk, muzikál, ale 
cítí se skvěle především v šansonu. Od roku 
2005 alternuje spolu s Lucií Bílou hlavní žen-
skou dvojroli Helenu/Editu v muzikálu Elixír 
života, který je uváděn v divadle Ta Fantastika. 
Vánoční Rendez-vous obohacují české koledy 
a vánoční písně, které uslyšíme za doprovodu 
běloruského akordeonisty Aliaksandra Yasin-
ského a kytaristy Miroslava Linky.

Budeme se těšit na setkání v čase advent-
ním i vánočním.

Iva Florianová, produkční DK Ostrov

POHÁDKOVÝ PROSINEC VÁM PŘEJÍ OSTROVŠTÍ OCHOTNÍCI
Mikuláš, Vánoce a Nový rok patří už k tra-
dičnímu setkávání s  pohádkami divadel-
ního spolku Ochotníci Ostrov. A ani letošní 
prosinec nebude výjimkou. Začneme Miku-
lášskou pohádkou v Domě kultury Ostrov, 
tamtéž se budete moci pobavit u Pohádky 
Knihomolí (výjimečně začíná již v  14:00) 
a Nový rok si ještě před ohňostrojem přijďte 
zpestřit novoroční premiérovou pohádkou. 
Ta nese název Dorotka a Pentlička a určitě 
se při ní nebudou nudit ani děti ani jejich 
dospělý doprovod. Veselý příběh s pohád-
kovou postavou vodníka vypráví o Jeníkovi 
a Dorotce, kteří se mají rádi. Mlynář, otec Do-
rotky, však chce svou dceru bohatě provdat. 
Jeho plány zhatí a mladému páru pomůže 
ke štěstí vodník, který navíc vytrestá nejen 
nemilované a zištné nápadníky, ale i tvrdo-
hlavého mlynáře.

Těšíme se na vás všechny, dospělé i děti, 
nadšené tváře, smích a tu správnou vánoční 
divadelní pohádkovou pohodu!

Za Ochotníky Ostrov Lena Pintnerová

VÁNOČNÍ KONCERTY SMÍŠENÉHO 
PĚVECKÉHO SBORU ORBIS PICTUS OSTROV
01. 12. od 18:00 – Hroznětín, kostel sv. Petra a Pavla
03. 12. od 16:00 – Stráž nad Ohří, kostel sv. Archanděla Michaela
10. 12. od 11:00, od 12:30 hod. a od 14:00 – Loket, nádvoří hradu
15. 12. od 17:00 – Potůčky, kostel sv. Navštívení Panny Marie
16. 12. od 15:00 – Ostrov – Dvorana zámku
25. 12. od 15:00 – Ostrov, kostel sv. Michaela
30. 12. od 16:00 – Suchá u Jáchymova, kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Monika Lesserová, Orbis pictus

Foto: novoroční premiérová pohádka Dorotka a Pentlička
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POZVÁNKA PRO
PŘÍZNIVCE KRESLENÉHO 
HUMORU
Smějete se rádi? Pak byste dozajista ne-
měli vynechat výstavu kresleného humoru 
ostrovské kreslířky Aneer. Kreslené vtipy 
a ilustrace vystaví Aneer v ostrovské měst-
ské knihovně od 4. do 31. prosince, vernisáž 
výstavy se uskuteční v pátek 8. prosince od 
17 hodin v Oranžerii Václava Havla.

Aneer už v Ostrově a blízkém okolí vy-
stavovala několikrát, naposledy v květnu 
2015 ve společné výstavě Klubu kreslířů 
a humoristů Tapír, jehož je hrdou členkou. 
Letošní výstava představí aktuální tvorbu 
z  let 2016 a 2017. Těšit se můžete na dět-
ské kresbičky, stripovou sérii Mimísek, kruš-
nohorský betlém, kresby jako dárky pro 
nejrůznější příležitosti a v neposlední řadě 
kreslené vtipy s nejrůznější tematikou.

Přijďte si odpočinout, vypnout a  po-
řádně se zasmát. Vždyť to je jeden ze signálů, 
že to, co Aneer kreslí, dělá dobře. Uděláte 
tím dobře nejenom sobě, ale i autorce, pro-
tože své obrázky kreslí pro to, aby rozdávaly 
radost, pohodu a smích.

MaV

VRAŽDA SEXEM 
V DOMĚ KULTURY
Divadlo Bez Hranic Praha nastudovalo 
skvělou britskou komedii autorky Joan 
Shirley o tom, co vše může nastat, když 
muž hledá sám sebe. V režii Petra Míky 
účinkují: Jan Bartoška, Petra Arnautova, 
Bára Fišerová, Milena Kleinerová, Mag-
dalena Wronková, Michaela Nilsson Ma-
rečková, Radek Fejt. Vražda sexem se ode-
hraje v Domě kultury Ostrov, v pondělí 
4. prosince od 19:30.

PŘEDSTAVENÍ KNIHY MOROVÝ ROK 1938
Nadcházející rok bude ve znamení mno-
hých významných výročí. Památných dnů, 
které se nesmazatelně zapsaly do historie 
našeho státu. Na prvním místě bude jistě 
právem stát 100. výročí založení Českoslo-
venské republiky. Opomenout ale nelze 
ani další roky, které dramaticky zasáhly 
do osudů naší země a mají v následujícím 
roce výročí. Bude tomu již 70 let, kdy se po 
únorovém „převratu“ chopila moci v na-
šem státě komunistická strana. Nelze s trp-
kou příchutí nevzpomenout ani na bratr-
skou pomoc z východu potlačující v roce 
1968 údajnou kontrarevoluci. Jedním ze 
zásadních milníků, který si jistě budeme 
připomínat, je i rok 1938. Rok, kdy byl náš 
demokratický ostrov v srdci Evropy oběto-
ván spojenci na oltář vyššího dobra. Dobra, 
které mělo přinést do Evropy klid a mír. Na 
naleštěných stolech cizích státníků bylo 
bez nás o nás rozhodnuto. V zájmu zacho-
vání míru bylo Československo donuceno 
postoupit své pohraniční oblasti Německu. 
Namalovat čáru na mapě je snadná věc. 
Avšak vysoká hra politiků nic neříká o osu-
dech desítek, stovek a tisíců obyčejných lidí, 

kterých se linka na mapě tak dramaticky 
dotkla. Tragédie roku 1938 se neodehrá-
vala jen na stolech politiků, ale měla svoji 
mnohdy krvavou předehru ve všech vět-
ších i menších městech, ba i malých obcích 
v pohraničí. Zářijový pokus o henleinovský 
převrat zanechal na Karlovarsku a  Soko-
lovsku svoji krvavou daň. V pátek 15. pro-
since od 17:00 v Městské knihovně Ostrov 
představí historik, odborník na novodobé 
regionální dějiny, badatel a spisovatel Vla-
dimír Bružeňák a Josef Macke svoji knihu 
Morový rok, která je v mnohém kronikou 
tragického roku 1938 na Karlovarsku a So-
kolovsku. Kniha odhaluje mnoho známých 
i méně známých, a dokonce i zcela zapo-
menutých incidentů. Dobová hlášení a zá-
znamy kronik jsou doplněny také o lidský 
rozměr v podobě líčení osudů některých 
českých četníků, policistů, příslušníků fi-
nanční stráže, vojáků. Nechybí ale i pohled 
obyčejných lidí – železničářů, učitelů apod. 
Vše je doprovázeno velice bohatou fotodo-
kumentací.

Na setkání s Vámi se těší autoři knihy 
PhDr. Vladimír Bružeňák a Ing. Josef Macke

DIFADLO ROZSVÍTÍ VÁNOČNÍ STROMEK
Rozsvícení vánočního stromku bude le-
tos předcházet premiérová pohádka os-
trovského amatérského spolku DIFadlo 
z.s. Pohádky k Vánocům patří, takže když 
jsme hledali termín pro naši premiéru, 
nebylo moc o  čem přemýšlet. Změnou 
pro nás a  návštěvníky pohádky bude 
prostředí Točny DK, kterému jsme dali 
přednost před venkovním pódiem. Vedli 
nás k tomu dva rozumné důvody: počasí 
a společné pohodlí.

A o čem pohádka bude? O zakleté kočce 
nekočce a  ztřeštěné čarodějnici. I  tento-
krát jsme do hraní zapojili úplně nové he-
recké tváře. V roli královského šaška, který 
pohádku vypráví, se představí student Pa-
vel Šejvl, kterému role vyloženě padla jako 
ulitá. Druhým nováčkem je Milan Doleček 
v roli dobráka Honzy, který, jak už to v po-
hádkách bývá, vše v dobré obrátí. V hlavní 
roli čarodějnice se představí ostřílená he-
rečka Olga Zavoralová, která vám mimo 
jiné představí svůj výjimečný let na koštěti. 
Sekundovat ji bude Anna Bíbová ve vylo-
ženě komediální roli hastrmanky. Role 
krále je zatím plná překvapení, buď se v ní 
objeví Štěpán Husák nebo vám mužskou 
roli zahraje Kateřina Kordíková. Za režii 
můžu říct, že na zkouškách byla legrace 
a protože naše pohádky jsou hlavně o he-
recké improvizaci a snaze zapojit do děje 
děti, věřím, že se s námi všichni pobavíte. 
Takže přijďte amatérské/ochotnické diva-
dlo podpořit 3. prosince od 15 hodin do 
Točny Domu kultury Ostrov.

K  závěru roku vám všem přejeme 
krásné a  veselé Vánoce, ať potkáte 
spoustu milých lidí a věřím, že v roce 2018 
se společně zase uvidíme!

Martina Novotná
principál spolku DIFadlo z.s.

Foto: Roman Preis
Graf. zpracování: Martina Novotná
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K sympoziu „Toskánští Habsburkové a ostrovské panství“
Zámek Ostrov. 11. – 12. října 1917
Historii původně malého venkovského město 
Ostrova (Schlackenwerth) zařadila řada mo-
vitých i nemovitých památek a příběhů do šir-
ších, evropských souvislostí. A to ať jde o po-
čátky systematické těžby stříbra či jako cent-
rum protestantismu v tomto regionu za vlády 
hrabat Šliků, o dobu pobělohorskou a třiceti-
letou válku za vévodů Sasko-Lauenburských 
a markrabat Bádenských, kterou připomíná 
řada barokních staveb a uměleckých děl, také 
z okruhu italských autorů. Připomínky válek 
s Turky a významu vítězného vojevůdce mar-
kraběte Ludvíka Wilhelma Bádenského a ov-
šem i násilná rekatolizace a ožebračení, které 
toto období doprovázelo a postihovalo citelně 
především ostrovské měšťany. Také osobnosti 
barokních hudebních skladatelů, kteří tu pů-
sobili a zařadili se do hudebních dějin přesa-
hujících hranice země. Bohužel také neblahé 
období obou válek, obětí padlých i hynoucích 
v táborech nucených prací. V Ostrově si lze do-
slova sáhnout na události „velkých dějin“, které 
tu zanechaly své stopy.

Jedním z příspěvků, sloužících k prohlu-
bování poznatků o významných obdobích 
a osobnostech ostrovské historie přispělo i le-
tošní sympozium, věnované období velkové-
vodů Toskánských, kterým ostrovské panství 

patřilo od počátečního rozhodnutí v  roce 
1808 až po vyvlastnění v  roce 1918. Dvou-
denního, perfektně připraveného symposia 
se zúčastnili i dva z potomků Toskánských, 
různými pohledy na toto období a jeho osob-
nosti se – kromě našich badatelů – zabývali 
také čtyři rakouští odborníci. Šlo především 
o velkovévodu Leopolda II., který v Ostrově 
pobýval v letech 1859 až 1870, tedy dokonce 
svého života. S městem a jeho obyvateli se sblí-
žil natolik, že se stal po tři období jeho staros-
tou. A to co do všech povinností této funkce. 
Nejen svou účastí na jednáních městské rady, 
ale také svým vlivem. Prosadil zřízení lékárny 

„Zlaté koruny“, která působí dodnes. Inicioval 
znovuotevření tehdy zrušeného piaristického 
gymnázia. Na své náklady dal opravit histo-
rickou radnici, vydláždit náměstí a postavit 
márnici, které tu bylo tehdy velmi zapotřebí. 

Celá široká rodina přispívala nejrůznějším in-
stitucím, také k opravám klášterního areálu. 
Byla to v dějinách města první vrchnost, která 
měšťany neomezovala, ale v celém rozsahu 
podporovala rozvoj města.

Systematická snaha prohlubovat a  zve-
řejňovat poznatky o jednotlivých obdobích 
a osobnostech našeho města je jedním z kroků 
k přibližování a zdůrazňování jeho významu. 
A tedy i zájmu o ně v širší a nejen tuzemské 
veřejnosti, kde se tyto snahy setkávají s poro-
zuměním i oceněním. Letošní seminář by ne-
měl být tím posledním, doufejme, že bude mít 
další, stejně úspěšná a užitečná pokračování.

Mgr. Zdenka Čepeláková, historička

KALENDÁŘ AKCÍ 
ZUŠ OSTROV
5. 12.–Společenský sál DK
16:00 – Hraní pro Charitu Ostrov, zúčastní 
se pěvecký sbor Kateřiny Bodlákové
5. 12.–sál ZUŠ
17:00 – I. interní vánoční koncert
7. 12.–Oranžerie Václava Havla
17:00 – Koncert sólistů
11. 12.–sál ZUŠ
17:00 II. interní vánoční koncert
12. 12.–sál ZUŠ
16:30 – Třídní koncert Libuše Vilímovské
14. 12. –Oranžerie Václava Havla
17:00 – Vánoční koncert žesťového 
oddělení
15. 12.–sál ZUŠ
18:00 – Třídní koncert Iriny Širokaji
17. 12.–Divadelní sál DK
15:00 – Adventní koncert ZUŠ
VSTUPENKY V PRODEJI 
V INFOCENTRU DOMU KULTURY
19. 12.–sál ZUŠ
16:30 – Třídní koncert Dagmar Tölgové

ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ
17. prosince od 15:00 – divadelní sál DK
1. Barborky – LDO, TO + PHV sboreček 
(společné pásmo)
2. soubor kytar
lidová – Červený šátečku, Voděnka studená, 
Vyletěla holubička ze skály
koleda – Štědrej večer nastal, Štěstí, zdraví
3. Tran Sy Khoa – housle
Joseph Haydn – Po Maďarsku
klavírní doprovod – Mgr.Dagmar Tölgová
4. smyčcový soubor „STRING“
Wolfgang Amadeus Mozart – Ave Verum 
Corpus
John Francis Wade – Adeste Fideles
5. Pod křídly andělů
taneční skupina MIRÁKL
choreografie – Andrea Burešová
Přestávka
6. smyčový orchestr Ad‑libitum
H. Zimmer – Tennesse from „Pearl Harbor“
Johan Sebastian Bach – Toccata and Fugue 
in D minor
Kelly Family – Kelly Family
7. Markéta. Fritscherová – housle
Antonín Dvořák – Romantický kus č.1

klavírní doprovod – Dagmar Tölgová
8. Sedí vrabeček na pilíři – tančí žáci 
přípravného a 1. ročníku
Hej vánoce! – tančí žáci 1. – 4. ročníku
choreografie – Karin Wintrová
9. Pěvecký sbor + senioři – pásmo písní
10. Soubor melodických bicí
F. X. Gruber, Joseph Mohr – Tichá noc
Karl Jenkins – Adiemus
11. Písk – Písk Barbaři
Vlastislav Mareš – Co se tak svítí v Betlémě
koleda – Štědrej večer nastal
Moderují žáci souboru HOP‑HOP: 
Hedvika Navrátilová, Tadeáš Novák, 
Jan Roháč; s nimi v rolích dětí: Eliška 
Mikesková a Samuel Machač
Žáky připravili: Kateřina Bodláková, 
Andrea Burešová, Irena Konývková, 
Lucie Veličková, Karin Wintrová, Iveta 
Müllerová, Vlastislav Mareš, Patrik Soška, 
Ondřej Hanousek a Petr Tyr.
LÍSTKY JSOU V PŘEDPRODEJI 
V INFOCENTRU DOMU KULTURY:
dospělí: 50,– děti + senioři: 20,–

POHLED DO HISTORIE
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BADMINTON TJ OSTROV Z.S.
Dne 28. 10. se v Kladně konal turnaj jed-
notlivců ve dvouhrách. Mezi 22 účastníky 
byli za oddíl badmintonu TJ Ostrov Jan 
Šula ml., Jan Šula st., Pavel Hauer a  Jan 
Žemlička. Hrálo se „Švýcarem“, což před-

stavovalo pro každého hráče sehrát porci 
6 zápasů. Díky skvělým výkonům se na-
šim povedl husarský kousek, když stupně 
vítězů obsadili od prvního do třetího 
místa. Svůj den neměl Žemlička, přesto 
umístění v  polovině výsledkové listiny, 
vzhledem k silnému obsazení, bylo rov-
něž dobré. Oddíl čeká 2. prosince v hale 
TJ Ostrov pořádání již IX. ročníku čtyřher 
a mixů, na který zveme příznivce tohoto 
sportu. Informace nejen o  turnaji na 
www.badostrov.estranky.cz.
Výsledky: 1. Šula ml., 2. Šula st., 3. Hauer, 
12. Žemlička

Jiří Mácha, předseda oddílu 
badmintonu TJ Ostrov, z. s.

CVIČENÍ PRO DĚTI 
OD 2 LET, ŽENY 
I SENIORKY
Oddíl TJ Ostrov Sport pro všechny nabízí 
cvičení v tělocvičnách dvou základních škol.
Tělocvična ZŠ Májová:
Každé pondělí a čtvrtek od 19:00 – cvičení 
žen.
Každé úterý od 17:00 – cvičí děti od 2 let se 
svými rodiči nebo babičkami.
Tělocvična ZŠ Myslbekova:
Každé pondělí a středa 19:00 – 20:00 – kla-
sické cvičení žen
Ceny se nemění. Všichni zájemci jsou vítáni!
Cvičitelky Boboková, Kovářová, Nováková, 
Smolová / www.tjostrov.estranky.cz

ALCINA KOSMETIKA OSTROV
děkuje za přízeň v roce 2017 a v následujícím roce se těší …
• s novým věrnostním programem pro stálé zákazníky
• s možností on-line objednávek 24 hodin denně

Kosmetické ošetření podle typu pleti, manikura (klasická), 
lash-lifting, prodlužování řas, líčení, depilace, dárkové poukazy…

FB: Alcina kosmetika Ostrov
www.kosmetikaostrov.cz

Kosmetika Dům kultury
Mírové nám. 733, 363 01  Ostrov
Tel: 777 800 513

INZERCE

Autor fota: J. Žemlička
Zleva: J Šula st., J. Šula ml., P. Hauer

UZAVÍRKY V NEMOCNICI OSTROV 
V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
V době od 22. 12. 2017 od 12:00 do 02. 01. 2018 do 7:00 bude z provozních důvodů 
uzavřeno gynekologicko-porodnické oddělení v NEMOS PLUS, s.r.o. v Ostrově. 
Uzavřena bude jak lůžková tak ambulantní část. Rodičky k porodu budou přijí-
mány na porodnici do 17. 12. 2017 do 12:00 hod. a příjmy budou opět zahájeny 
dne 02. 01. 2018 od 7:00 hod.

Rehabilitační oddělení bude mimo provoz od 22.  12.  2017 od 14:00 do 
02. 01. 2018 do 07:00.

Péče o klienty bude po dobu uzavření oddělení zajištěna v ostatních zdravotnic-
kých zařízeních v regionu, tedy v NEMOS Sokolov, s.r.o. v Sokolově a v Karlovarské 
krajské nemocnici, a.s. v Karlových Varech a Chebu.

Bc. František Werner, ředitel NEMOS PLUS, s.r.o.
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VOLEJBALISTÉ – KADETI MAJÍ 
VÝBORNĚ ROZJETOU SEZÓNU
Volejbalisté – kadeti Ostrova hrají extra-
ligu a zatím se jim daří na výbornou. Po 
4. kole jsou v tabulce B třetí a celkově na 
8. místě. Jestli se týmu podaří udržet 8. 
místo do konce základní části, utkají se 
v republikovém finále o 1. – 8. místo. To 
by byl pro Ostrov obrovský úspěch. Po 4 
kolech mají kadeti na kontě 6 výher a 2 
prohry.

21.–22. 10. proběhlo v hale míčových 
sportů v Karlových Varech 3. a 4. kolo 
kadetské extraligy. Naši chlapci pora-
zili Hradec Králové 3:0, Beskydy (Frý-
dek Místek) 3:2 a Velké Meziříčí také 3:2. 
Podlehli pouze favorizované Ostravě 0:3. 
Nejlepšími hráči dvoudenního turnaje 
byli nahrávač Filip Štěpán, smečař To-
máš Houda a univerzál Jiří Škubal. Bohu-
žel v posledních dvou zápasech chyběl 
týmu zraněný Tomáš Perák, který patří 
k posile mužstva.

STOLNÍ TENISTÉ 
TJ MDDM OSTROV
V  sobotu 28.  října se na ZŠ a  MŠ Mysl-
bekova Ostrov odehrály zápasy ve stol-
ním tenise. Na čtyřech stolech se proti 
sobě dopoledne utkaly týmy TJ Ostrov 

a  TJ Jiskra Březová. V  divizi byl lepším 
mužstvem Ostrov, který porazil Březo-
vou 10:4. Bodovaly obě domácí čtyřhry, 
tři body vybojoval Martin Čonka, dva Ja-
kub Provazník a Jan Provazník, jeden bod 
přidal Ivan Vysocký. V krajském přeboru 
byly zápasy vyrovnanější a  Ostrov pod-
lehl Březové těsně 8:10. Dva body vybojo-
vali čtyřhry a Daniel Vyhlídka, po jednom 
bodu přidali Petr a  Míra Zikovi, Radek 
Novák a  Pavel Vařečka. Odpoledne po-
razil divizní tým SK Toužim 10:6. Nejlep-
ším hráčem byl opět Martin Čonka, který 
získal pro team 4 body, 3 body vybojoval 
Jan Provazník, 2 Ivan Vysocký a 1 bod zís-
kala čtyřhra. V krajském přeboru domácí 
podruhé utržili těsnou porážku 8:10. Vác-
lav Babor uhrál 3 body, 2 přidal Pavel Va-
řečka a Daniel Vyhlídka, 1 čtyřhra. Po pěti 
kolech patří mužstvu A 5. místo v tabulce 
divize, v krajském přeboru si Ostrov vede 
hůř. Zatím je na předposledním, 9. místě, 
bez zisku jediného bodu.

4. ROČNÍK VELKÉ CENY 
OSTROVA
Krasobruslařský klub SKK Ostrov má na-
plno rozjetou novou sezónu 2017/2018. 
Děvčata mají za sebou první závody a také 
již přivezla první medaile. Oddíl od čer-

vence trénují nové trenérky – Hana Hoš-
tová a Natálie Štírská (bývalá závodnice).

V  sobotu 4.  listopadu se na ZS v Os-
trově uskutečnil 4. ročník závodu o Po-
hár města Ostrov. Zúčastnila se téměř 
stovka závodníků z  16 klubů České re-
publiky, kteří bojovali ve 14 kategoriích. 
Ostrovský klub byl velmi úspěšný – na 
domácím ledě zůstalo 11 medailí, ostatní 
závodnice se umístily také velmi dobře. 
Gabriela Hes vybojovala zlatou medaili 
v Přípravce. V kategorii Cvrček skončila 
Kateřina Zupková v  konkurenci 12 zá-
vodnic na 3. místě. Další dvě zlata přidala 
Jana Valentová v kategorii žačky mladší 
A a Zak Faksch mezi žáky A. V kategorii 
žačky nejmladší A utekla Nele Šnéberge-
rové medaile o pár desetin a skončila na 4. 
místě. Nejmladší žačky B vybojovaly pro 
Ostrov dvě medaile, zlato brala Taťána 
Mašková, bronz Christina Hejhalová. 
Skvěle si také vedly žačky mladší B, Kate-
řina Kormošová zajela svoji životní jízdu 
a byla z toho zaslouženě stříbrná medaile. 
Kateřina Saletová skončila na nepopulár-
ním 4. místě a Jana Molčíková se v kon-
kurenci 16 děvčat umístila na 7. místě. 
Poslední tři medaile vybojovaly nejstarší 
závodnice z  klubu: Ema Šnébergerová 
stříbrnou, Markéta Demková bronzovou 
v kategorii žačky B a Adéla Demková stří-
brnou medaili v kategorii Adult B.

NOMINACE NA NEJLEPŠÍ 
SPORTOVCE MĚSTA OSTROV
Ples sportovců sice proběhne až 
3. března 2018, ale již nyní můžete nomi-
novat úspěšné sportovce a to v několika 
kategoriích. Junioři 12 – 17 let, dospělí od 
18 let, týmy bez omezení věku a nově také 
tanečně sportovní kategorie. Dále můžete 
nominovat výjimečně talentované dítě do 
12 let, které bude bojovat o titul sportovní 
talent města Ostrov. Poslední kategorií, 
kam můžete nominovat je sportovní osob-
nost, tedy člověk, který se význačně zaslou-
žil o sportovní dění v našem městě.

Své tipy na nejlepší sportovce města Os-
trov za rok 2017 můžete zasílat na mailo-
vou adresu ladablahova@seznam.cz. a to 
do 20. 12. 2017.

Lada Bláhová

UKÁZKY SPORTOVNÍ 
GYMNASTIKY
Zveme Vás na ukázky sportovní gymnastiky
Úterý 12. prosince od 16:30
Divadelní sál Domu kultury Ostrov

Lada Bláhová
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INFOCENTRUM ROKU 2017
Touto cestou bych chtěla pochválit naše In-
formační centrum Domu kultury v Ostrově, 
neboť jsme se umístili jako první v anketě 
Informační centrum roku 2017 a to nejen 
v našem Karlovarském kraji ale i v celé re-
publice. Podařilo se nám získat celých 1501 
hlasů a na druhý Turnov jsme si udrželi ná-
skok 118 hlasů.

Pořadatelé ankety byli Asociace turistic-
kých informačních center, nakladatelství 
KAM po Česku a info T.I.C. Hlasování pro-
bíhalo na internetových stránkách kampo-

cesku.cz a zapojila se do ankety i široká ve-
řejnost i ze zahraničí.

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří 
hlasovali pro naše infocentrum Domu kul-
tury v Ostrově. Je pro nás ctí pracovat pro 
veřejnost, která umí uznat kvality poskyto-
vaných služeb a je pro nás motivací pro zvy-
šování úrovně našeho infocentra.

Přejeme Vám klidné prožití vánočních 
svátků a do Nového roku přejeme hodně 
spokojenosti a kulturních zážitků v našem 
městě.

Kateřina Hálová, vedoucí IC

PROSTOR PRO VAŠE NÁZORY

HYDE PARK

Příspěvky v této rubrice jsou zveřejněny vždy v originální podobě. 
Nevyžádané příspěvky, které se do vydání nevešly, naleznete na webu 
OM v sekci Neotištěné příspěvky. Tentokrát si na webu přečtete další 
příspěvek Romana Kubišty (včetně tabulek) na téma cena tepla.

KAM SE SUTÍ
Vážení občané,
při demolicích, rekonstrukcích, opravě, 
údržbě, nebo při samotné realizaci stavby 
vznikají tzv. stavební a demoliční odpady 
(SDO). Dle zákona o odpadech je hierarchie 
způsobů nakládání s odpady následující: 1. 
předcházení vzniku odpadů, 2. příprava 
k opětovnému použití, 3. recyklace odpadů, 
4. jiné využití odpadů, např. energetické vy-
užití a 5. odstranění odpadů. Proto je určitě 
vhodnější než odložit SDO na sběrném 
dvoře odvézt je do recyklačního střediska.

Tyto stavební a demoliční odpady zpra-
covává pomocí recyklačních linek recyk-

lační centrum, kde jsou SDO přijímány za 
podstatně příznivějších finančních pod-
mínek než je tomu na sběrném dvoře či na 
skládce.

Ekologické výhody využití recyklátů jsou 
nesporné – opětovné využití recyklátů ze 
stavebních odpadů snižuje zátěž skládek, 
šetří se přírodní surovinové zdroje, snižují 
se těžební činnosti a tím i negativní dopady 
na krajinu při těžbě přírodních surovin.

Úspora peněz při ukládání stavebních 
odpadů je také jistě znatelná. Cena ukládky 
na recyklační centrum je nesrovnatelně lev-
nější než cena ukládky na skládku.

Nejbližší recyklační středisko je v  Sa-
dově – AZS 98, cca 7 km od sběrného dvora 
v Ostrově. Na skládku v Tušimicích je to cca 
38 km.

Pro porovnání udávám ceny z  ceníku 
platného do konce roku 2017 firmy AZS 98 
a ceny z ceníku skládky Tušimice a.s. (firma 
Marius Pedersen, a.s.).

Uvedené ceny jsou v Kč za tunu a bez 
DPH (21%)

Bc. Petra Niederhafnerová
odbor správy majetku města MěÚ Ostrov

s použitím zdrojů:
www.azs98.cz + www.mariuspedersen.cz

Název odpadu Kód odpadu Cena AZS 98 Zákl. cena Tušimice Poplatek Tušimice Celkem Kč Tušimice

Asfalt (bez dehtu) 17 03 02 169 330 0 330

Beton 17 01 01 139 210 – 440 0 – 500 210 – 940

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel… 17 01 07 169 210 – 440 0 – 500 210 – 940

Cihly 17 01 02 155 190 – 330 0 190 – 330

Tašky a keramické výrobky 17 01 03 155 190 0 190

Zemina a kamení 17 05 04 299 190 – 300 0 190 – 300

Železobeton 17 01 01 309 210 – 440 0 – 500 210 – 940

Stavební suť s nežádoucí příměsí 2000

ZLATNICTVÍ 
DVOJDOMKY

široký výběr zlatých a sříbrných šperků
výměna zlatých šperků za nové

opravy šperků
výkup zlata a stříbra

šperky můžete objednat i z domova:

www.goldpoint.cz
www.goldstore.cz

Prodejní doba: PO - ČT 9 - 16, PÁ 9 - 13

Vánoční prodejní doba:
PÁ 22. 12.   9 - 16
SO 23. 12.   9 - 12

Tešíme se na Vaší návštevu  

INZERCE

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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MODRÁ PYRAMIDA 
Klínovecká 998, Ostrov 

• SPOŘENÍ 

• ÚVĚRY 

• POJIŠTĚNÍ Bc. Diana Nehasilová 
Tel: 777 735 316 

Veronika Jedličková 
Tel: 792 331 560 

Do 15.12.2017 akce na stavební spoření s prémií 3 000 Kč 

inzerce

KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES 
INFORMACE PRO OBČANY
Doba vegetačního klidu (říjen – březen) je 
vhodná pro prořezávání a kácení dřevin. Než 
ale vezmete do ruky pilu či sekeru, napřed 
dřevinu změřte. Porovnáním s níže uvede-
nými informacemi pak buď požádejte o po-
volení ke kácení, nebo se naopak ujistíte, že 
povolení tentokrát nepotřebujete. V případě 
kácení bez povolení se můžete vystavit nepří-
jemnostem či vysokým pokutám.
Kdy je potřeba požádat o povolení
Pro kácení vzrostlých stromů či rozsáhlých 
souvislých porostů (keře, menší stromy) 
v případě, že obvod kmene ve výšce 130 cm 
nad zemí je větší než 80 cm, nebo jde o zapo-
jené porosty o výměře větší než 40m2. A to 
i v případě, že dřeviny jsou na vašem vlastním 
pozemku.
Kdy není potřeba žádat
O povolení ke kácení není třeba žádat v pří-
padě, že obvod kmene ve výšce 130 cm nad 
zemí je menší než 80 cm, a zapojené porosty 
jsou o výměře menší než 40m2. Dále není 
potřeba žádat o povolení ke kácení pro dře-
viny rostoucí na pozemcích vedených v ka-
tastru nemovitostí jako plantáž dřevin či 
pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích 
v zastavěném území evidovaných v katastru 
nemovitostí jako druh pozemku zahrada, za-
stavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha 
se způsobem využití pozemku zeleň.
Výjimky
Zcela výjimečně lze kácet bez povolení i dře-
viny nesplňující výše uvedené parametry 
avšak pouze v případě, že je stavem dřeviny 
zřejmě a  bezprostředně ohrožen život či 
zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. 
V tomto případě se kácení provede nepro-
dleně a orgánu ochrany přírody se oznámí 
do 15 dnů od provedení kácení (včetně po-
pisu situace, charakteristik stromu a fotodo-
kumentace). Tento režim je však opravdu 
mimořádný a za jeho zneužití hrozí pokuta.

Doba vhodná ke kácení
Kácení se provádí zpravidla v období tzv. ve-
getačního klidu, kdy jsou fyziologické i ekolo-
gické funkce dřeviny v útlumu. Toto období 
není zákonem přesně vymezeno, nejčastěji se 
uvádí od 1.10 až 31. 3. , jeho konkrétní stano-
vení záleží na rozhodnutí příslušného orgánu 
ochrany přírody, který dobu, do kdy je možné 
dřevinu pokácet, uvede v rozhodnutí o povo-
lení kácení. Výše uvedenou dobu od října do 
března doporučujeme respektovat obecně 
při jakémkoliv kácení i větším ořezu a to ze-
jména kvůli vyloučení poškození či likvidace 
ptačích hnízd.
Nedovolené zásahy do dřevin
Kromě kácení bez řádného povolení je třeba 
vyvarovat se také nedovoleným zásahům do 
dřevin. Nedovoleným zásahem se rozumí 
trvalé poškození či zničení dřeviny (stromu 
či keře), které vede ke snížení jejích ekologic-
kých či společenských funkcí či vede k jejímu 
odumření. Příkladem takového zásahu je ne-
šetrně provedený řez, výkop (nebo naopak 
násep) příliš blízko u kořenů stromu, upev-
ňování hřebů, drátů apod. do a okolo kmene, 
výrazný redukční řez zejména u  starších 
stromů a keřů či zkrácení terminálu (hlav-
ního kmene) – zejména u některých stromů 
bývá devastační. Při plánování výraznějších 
zásahů do dřevin se proto vyplatí obrátit na 
odborníky, kteří pro konkrétní dřevinu na-
vrhnou vhodný řez.
Než vysadíte nový strom
Mějme vždy na paměti, že zásadní rozhodnutí 
se týká již samotného sázení dřevin. Už při vý-
běru druhu a umístění je třeba počítat s tím, 
že stromy vyrostou do výšky i šířky a naši po-
tomci by se mohli potýkat s případnými pro-
blémy stejně, jako my nyní řešíme například 
vzrostlé smrky a další velké stromy vysázené 
v zahrádkářských koloniích, živé ploty ze zcela 
nevhodných dřevin (smrky, jedle apod.), dře-

viny vysázené v samé blízkosti staveb či hranic 
pozemků či špatně kontrolovatelné invazní 
druhy. Proto při výběru vhodné dřeviny na váš 
pozemek uvažujte také nad tím, jak bude vy-
padat jako dospělý strom nebo keř v kontextu 
svého okolí a zda mimo jiné nezasáhnete do 
práv dalších osob či neohrozíte dobré soused-
ské vztahy (zastínění sousedního pozemku, 
větve přesahují přes ploty apod.).
Jak požádat o povolení ke kácení
O povolení žádejte svůj příslušný obecní / 
městský úřad. Pro občany Ostrova je k dis-
pozici formulář na internetu www.ostrov.cz 
/ sekce odbor životního prostředí. Další mož-
ností je návštěva odboru životního prostředí 
ve druhém poschodí Městského úřadu Ost-
rov, kde je formulář k dispozici, případně vám 
s vyplněním pomohou ochotní pracovníci 
odboru. Věnujte pozornost všem informa-
cím na formuláři včetně požadavků na pří-
lohy, kterými jsou např. souhlas vlastníka po-
zemku se zamýšleným kácením a náhradní 
výsadbou, pokud je v plánu (není-li vlastní-
kem žadatel). Pamatujte, že nikdy nelze kácet 
na cizím pozemku bez souhlasu vlastníka.

V  případě nejasností či otázek se nevá-
hejte obrátit na odbor životního prostředí.

Problematiku sousedských vztahů v otázce 
dřevin v blízkosti hranic pozemků upravuje 
Občanský zákoník  – zákon č. 89/2012 Sb. 
Kácení dřevin upravuje především zákon 
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
ve znění pozdějších předpisů a  Vyhláška č. 
189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování je-
jich kácení ve znění pozdějších předpisů. Stan-
dardy péče o přírodu a krajinu obsahující do-
poručení a postupy mimo jiné také v oblasti 
výsadby a řezu stromů a keřů, lze najít např. na 
stránkách Agentury ochrany přírody a krajiny 
ČR: http://standardy.nature.cz

redakce – s použitím podkladů z odboru 
životního prostředí MěÚ Ostrov
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VÝHERNÍ KŘÍŽOVKA

TAJENKA KŘÍŽOVKY 
O CENY
Vážení čtenáři, správné znění tajenky kří-
žovky z minulého čísla je NÁVŠTĚVY PŘÍ-
SPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ. Z úspěšných 
luštitelů byla vylosována paní Blanka Ště-
pánková, která dostala 2 vstupenky na diva-
delní představení BOSÉ NOHY V PARKU na 
středu 29. 11. 2017 v divadelním sále Domu 
kultury Ostrov. Srdečně gratulujeme.

Tajenku křížovky z tohoto čísla zašlete nej-
později do 08. 12. 2017 na: mesicnik@ostrov.cz, 
případně doručte do podatelny MěÚ Ostrov, 
Jáchymovská 1 v zalepené obálce, označené 

„Ostrovský měsíčník“. Vždy prosím uveďte 
celé své jméno a kontakt na vás. Ze správných 
odpovědí opět vylosujeme výherce, který 
získá vstupenky na některou z kulturních akcí 
Domu kultury Ostrov. Jeho jméno zveřejníme 
v Ostrovském měsíčníku. Redakce Vám přeje 
příjemnou zábavu při luštění.

Tvorbu křížovky zajišťuje grafická spo-
lečnost Alfasoft s. r. o.

red

PODĚKOVÁNÍ
Můj příspěvek se vrací ke krátkému ohléd-
nutí za významnou akcí, která proběhla ve 
dvou říjnových dnech v  zasedací síni os-
trovského zámku. Konalo se tu sympozium 

„Toskánští Habsburkové a ostrovské panství“, 
které volně navazovalo na úspěšnou výstavu 
v loňském roce instalovanou ve Staré radnici. 
Sympozium probíhalo za účasti mnoha his-
toriků, badatelů, pracovníků muzeí, stát-
ních archivů a památkových ústavů z Prahy, 
Vídně, Salzburku, Plzně a  Lokte. Úvodní 
slovo si vzal potomek rodu pan Radbot 
Habsburg – Lothringen. Do odborných vý-
kladů se zapojili i historici našeho města: Lu-
bomír Zeman a Zdeňka Čepeláková. Sezvat 
všechny tyto osobnosti v časovém limitu 
dohromady je pro organizátory vždy vel-
kou prací, a jim se to podařilo. Oba dny byly 
vyplněny zajímavými sděleními přednáše-
jících. Byly pro posluchače obohacením, ať 
už radostným zjištěním nových skutečností 
nebo prohloubením již známého. Sympo-
zium bylo pro všechny přínosem, pro ba-
datele i pro laické posluchače. A pro Ostrov 
to byla výzva, kterou se ctí zvládl. A to díky 
dvěma zdatným ženám na „zámku“. Chtěla 
bych za sebe a Spolek přátel města Ostrova 
vyslovit velké poděkování paní Zuzaně Že-
lezné a Miluši Kobesové za prezentaci města 
a jeho historie.
Zdeňka Janischová, Spolek přátel města Ostrova

INZERCE

PODĚKOVÁNÍ
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Nepracujte u pásu, nejezděte do Německa.  |  Zkuste to s námi, zvedáme platy.

Těšíme se na nové kolegy také v oblastech
ZDRAVOTNICTVÍ  | HOTELOVÝ MANAGEMENT
ADMINISTRATIVA | KULTURA A VOLNÝ ČAS

Zaujala vás nabídka a chcete více informací?
Kontaktujte naše personální oddělení:

zázemí a stabilitu silné společnosti 
s renomé ve svém oboru
5 týdnů dovolené
stravování v zaměstnaneckých jídelnách
možnost dovolené v lázních v ČR a SR
za snížené ceny
příspěvky na dětské tábory a školní akce
dětí zaměstnanců
možnost plavání v bazénu aquacentra
Agricola za zvýhodněné ceny
příspěvky na dovolené a Vánoce
odměny k pracovnímu výročí
zvýhodněný tarif u mobilního operátora

K pravidelně vyplácené mzdě
ještě nabízíme:

laznejachymov.cz/kariera

 REFERENT/KA REZERVACÍ
 RECEPČNÍ 

 KUCHAŘ/KA
 ČÍŠNÍK/SERVÍRKA 

 ZDRAVOTNÍ SESTRA směnná
 MASÉR/KA

Aktuálně zajímavé pozice

 nabor@laznejachymov.cz
‹ +420 702 153 251


