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Nasajte předvánoční atmosféru.
Podívejte se na výběr akcí a vyrazte na
tvořivé dílničky, do divadla, za zpěvem, 
na koncert či jen tak na procházku 
svátečním Ostrovem.
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INFORMACE O VYDÁNÍ

Ostrovský měsíčník vydává město Ostrov
se sídlem Městský úřad Ostrov, Jáchymovská 1, 
363 01 Ostrov, IČO: 00254843 v nákladu 
8700 ks měsíčně. Vydáno dne 30. 11. 2018.

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 Infocentru DK Ostrov, Mírové náměstí 733, 
v obálce označené „Ostrovský měsíčník“. Vždy je 
třeba uvést i adresu svého bydliště.

UPOZORNĚNÍ!
Uzávěrka pro příspěvky a objednávky inzerce
do lednového čísla je 6. 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 Infocentra Domu kultury 
Ostrov, Mírové náměstí 733 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.

Odpovědná osoba: Miroslav Očenášek

Redakční rada (A ‑Z): Lenka Bardová,
Lada Bláhová, Eliška Failová, Zuzana Janecká, 
Josef Macke, Jana Múčková

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

Grafická úprava programových stránek 
Domu kultury Ostrov: pracovníci DK

Registrační značka: MK ČR E 16035
Periodický tisk územního samosprávného celku

Webové stránky: 
www.ostrovskymesicnik.cz
www.ostrov.cz
Aktuální vydání OM v elektronické podobě je 
na těchto stránkách vždy nejpozději do 1. dne 
příslušného měsíce.

Fotografie na titulní straně: 
Novoroční veselí, Foto: Arnošt Mrázek

KE STOLETÉMU VÝROČÍ VZNIKU REPUBLIKY 
ODHALILI NOVOU PAMĚTNÍ DESKU
V  neděli 28.  října se ve Dvoraně zámku 
Ostrov uskutečnila slavnostní akce k 100. 
výročí vzniku Československé republiky. 
Součástí akce bylo odhalení pamětní 
desky k uctění památky všech vlastenců, 
kteří bojovali za vlast a svobodu v období 
let 1918 – 2018.

Čas před zahájením zpříjemnili pří-
chozím pedagogové Základní umělecké 
školy Ostrov Iveta Müllerová a  Ondřej 
Hanousek skladbami pro smyčce. Desítky 
návštěvníků pak přihlížely nastoupené 
čestné stráži, kterou tvořili členové spolku 
Ostrostřelci Ostrov a  členové Jednotky 
Spolku dobrovolných hasičů Ostrov ve 
slavnostních uniformách se svými slav-
nostními prapory.

Slavnostní akt zahájil starosta města 
Josef Železný, který připomněl větu z prv-
ního zákona Československa z pera Aloise 
Rašína: „Samostatný stát československý 
vstoupil v život.“

Starosta zmínil také účastníky prvního, 
druhého a třetího odboje i účastníky vo-
jenských zahraničních misí působících 
v rámci jednotek NATO.

Zazněla také připomínka historické 
události, kterou bylo Masarykovo Pro-
hlášení nezávislosti československého 
národa jeho prozatímní vládou, zaslané 
prezidentu Spojených států amerických 
Woodrowu Wilsonovi.

Člen Československé obce legionářské 
Václav Šrámek zmínil konkrétní ostrovské 
historické události a  osobnosti  – napří-

klad Štefana Harakala, bývalého tajem-
níka městského národního výboru. Zá-
roveň přislíbil pokračovat ve svém úsilí, 
aby i v dalších městech a obcích Karlovar-
ského kraje byly postupně instalovány pa-
mětní desky.

Ostrovští Ostrostřelci ocenili aktivity 
Václava Šrámka pamětní medailí.

Po čestné salvě ostrostřelců se návštěv-
níci odebrali do průchodu zámku, kde Jo-
sef Železný s Václavem Šrámkem odhalili 
pamětní desku.

Prostorem se rozezněl zpěv státní 
hymny v podání seniorek Základní umě-
lecké školy Ostrov a všech přítomných.

Závěrem administrátor Římskokato-
lické farnosti Ostrov a  Jáchymov Marek 
Bonaventura Hric pamětní desce požeh-
nal a pronesl modlitbu.

MěÚ

Foto z akce: Walburga Mikešová

Foto pamětní desky: archiv MěÚ
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MĚSTO OSTROV MÁ NOVÉ ZASTUPITELE 
PRO OBDOBÍ 2018 – 2022
Ve čtvrtek 15. listopadu složili slib noví zastupitelé města, kteří byly zvoleni pro vo-
lební období 2018 – 2022. Poté zastupitelé zvolili starostu města, dva místostarosty 
a sedmičlennou radu města.
starosta: Ing. Jan Bureš
místostarosta: Ing. Marek Poledníček
místostarostka: Ing. Jitka Samáková

Zastupitelé města Ostrov pro volební období 2018 – 2022
 Jméno Kandidátní strana

1 Mgr. Libor Bílek Unie pro sport a zdraví

2 Ing. Jan Bureš ODS

3 Bc. Pavel Čekan HNHRM

4 Bc. David Hanakovič ANO 2011

5 Ing. Josef Hlůšek ANO 2011

6 JUDr. Dominik Kříž, Ph.D. ODS

7 Pavlína Lišková HNHRM

8 Mgr. Ivan Machek Ostrováci.cz

9 Zdeněk Mareš KSČM

10 Ladislav Martínek Unie pro sport a zdraví

11 Karla Maříková SPD

12 MVDr. Lenka Müllerová HNHRM

13 Ing. Petr Nedvěd ODS

14 Ing. Vladimír Palivec ODS

15 MUDr. Petr Pavelka Ostrováci.cz

16 Jiří Pavlík HNHRM

17 Ing. Marek Poledníček Ostrováci.cz

18 Ing. Jitka Samáková ANO 2011

19 Bc. Romana Svobodová HNHRM

20 Zdeněk Volkovjak ANO 2011

21 Ing. Josef Železný ČSSD

Ing. Jan Bureš / ODS

Ing. Marek Poledníček / Ostrováci.cz

Ing. Jitka Samáková / ANO 2011

Bc. David Hanakovič / ANO 2011

JUDr. Dominik Kříž, Ph.D. / ODS

Ing. Petr Nedvěd / ODS

MUDr. Petr Pavelka / Ostrováci.cz

Rada města Ostrov

Rozhovor s novým starostou města přineseme v lednovém čísle Ostrovského měsíčníku.
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Plán vysílání – prosinec 2018
6. prosince | 18:00
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis
 · Pořad: Kulturní měšec
 · Pořad: Z archivu KT

13. prosince | 18:00
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis + Policejní 

zpravodajství
 · Pořad: S-MIX

20. prosince | 18:00
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis
 · Pořad: Škola hrou
 · Pořad: Rozhovor na téma

27. prosince | 18:00
 · Celoroční sestřih zpráv I. část

Změna pořadů vyhrazena! Jakékoli 
návrhy, připomínky nebo dotazy mů-
žete telefonovat či zaslat textovou zprá-
vou 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.

Libuše Benešová, jednatelka

ADVENTNÍ KONCERT 
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
Akce se uskuteční 16. prosince 2018 v diva-
delním sále Domu kultury Ostrov od 15:00

Program:
1. Čtyřobor pod vedením Kateřiny Bodlá-

kové v doprovodu žáků Josefa Traksla 
Štědrý večer nastal 
Štěstí zdraví 
Čerti světem chodili

2. After Party Band (Alexandr Šťastný) 
Snowdrops (B.J. Thomas) 
Christmas tree (Fools Garden)

3. Žačky tanečního oboru (Karin Wintrová) 
Koledničky (hudební aranžmá Iva Bit-
tová) – tančí 1. – 5. ročník 
Španělská ukolébavka – tančí I. a II. stupeň.

4. Markéta Fritscherová a Tranh Sy Khoa 
ze třídy Ondřeje Hanouska, 
doprovod: Dagmar Tölgová 
Koncert G Dur pro dvoje housle a klavír 
(Antonio Vivaldi)

5. Taneční skupina Mirákl (Andrea Bure-
šová) 
Ave Maria (tančí žákyně 1. a 2. ručníku 
2. stupně)

6. Písk-Písk Barbaři (Vlastislav Mareš) 
A ty černý vzadu… aneb jak barbaři 
zvěstování slyšeli a Ježíška pozdraviti 
spěchali

7. Orchestr Ad libitum (Iveta Müllerová) 
ABBA (ABBA, aranž J.Kubricht) 

Hallelujah (Leonard Cohen, aranž I. 
Müllerová) sólo housle: Eliška Hruš-
ková 
Queen – Don’t stop me now (Freddie 
Mercury, aranž I.Müllerová)

8. Studenti studia pro seniory (Vlastislav 
Mareš) 
Libertango (Astor Piazzolla)

9. Studenti studia pro seniory, Sbor (Kate-
řina Bodláková) 
Být dítětem svítícím (Greensleeves – 
Tradicionál)

10. Sbor (Kateřina Bodláková) a Taneční 
skupina Mirákl (Andrea Burešová), 
doprovod: Písk-Písk (Vlastislav Mareš) 
Vánoce na míru (Chromek, Farna, Sá-
zavský, Chobot)

11. Všichni 
Narodil se Kristus pán

Pořadem budou provádět členky souboru 
HOP-HOP pod vedením Ondřeje Šulce (Lu-
cie Fořtová, Patricie Dvořáková, Tereza Hor-
čičková, Markéta Kollárová, Lucie Kučerová, 
Petra Poberežníková)

Program připravili žáci a učitelé Základní 
umělecké školy v Ostrově.
Vstupné: Dospělí 60,– Snížené 30,–
Součástí programu bude i přestávka.

red

PŘEDVÁNOČNÍ 
SETKÁNÍ SENIORŮ
Oblastní charita Ostrov bude v úterý dne 
4. prosince 2018 od 16:00 hodin pořádat ve 
spolupráci s městem Ostrov již tradiční 23. 
předvánoční setkání seniorů, aneb setkání 
tří generací, a to opět ve společenském sále 
a předsálí Domu kultury Ostrov. Sváteční 
podvečer bude mít i tentokráte slavnostní 
atmosféru blížících se Vánoc a bude napl-
něn bohatým a  pestrým kulturním pro-
gramem. Pro každého z  účastníků bude 
zajištěno občerstvení a dárky pro radost 
a potěšení. Přijďte se opět společně s námi 
zastavit, načerpat vánoční atmosféru a vzá-
jemně se potěšit.

red
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TERMÍNY SVATEBNÍCH 
OBŘADŮ V ROCE 2019
Rada města Ostrov schválila pro rok 2019 
řádné termíny svatebních obřadů

leden 12. + 26.

únor 09. + 23.

březen 09. + 23.

duben 13. + 27.

květen 18.

červen 01. + 22.

červenec 13. + 27.

srpen 10. + 24.

září 07. + 21.

říjen 05. + 19.

listopad 09. + 23.

prosinec 07.

Veškeré informace mohou snoubenci žádat 
na matrice Městského úřadu Ostrov

Kontakty:
Jaroslava Berková, tel. 354 224 933, 
e-mail: jberkova@ostrov.cz
Jana Pecková, tel.: 354 224 934, 
e-mail: jpeckova@ostrov.cz

MěÚ Ostrov

UŽIJTE SI SILVESTROVSKÝ BĚH
Již tradičním rozloučením s  uplynulou 
sezónou se pro atlety a  ostatní milov-
níky sportu stal Silvestrovský běh, jehož 
již 8. ročník připravuje atletický oddíl TJ 
MDDM Ostrov na 31. 12. 2018.

Start závodu je opět uchystán v 11:00 
na fotbalovém hřišti „za pekárnou“ a trať 
zavede závodníky do prostředí Borec-
kých rybníků. Na prvních 6 závodníků 
v kategorii mužů i žen čeká v cíli finanční 

odměna, všechny ostatní malé občerst-
vení. Přihlášky do 29. 12. 2018 na e-mail: 
lenkajirovska@seznam.cz. Do přihlášky 
uvádějte jméno a příjmení, oddíl/neregis-
trovaný, data narození. Podrobné propo-
zice budou uvedeny na webových strán-
kách Českého atletického svazu.

Za oddíl atletika 
TJ MDDM Ostrov 

Petr Pavelka

VÁNOČNÍ INSPIRACE
2.  prosince v  Domu kultury (DK) Ost-
rov v klubovnách 108 a 115 od 11:00 do 
19:00 hodin.

Rok s rokem sešel a máme tu nejkrás-
nější svátky – Vánoce. Dvakrát ročně se 
tak scházíme v Domě kultury, abychom 
vám předvedli stará a  znovu objevená 
ruční řemesla. Nejinak tomu bude i  le-
tos, kdy vás všechny zveme při příleži-

tosti rozsvícení vánočního stromku do 
DK, kde budeme v klubovnách 108 a 115 
v  přízemí předvádět tato řemesla. Uvi-
díte ukázky drátování, paličkování, dále 
dřevořezbu, výrobu svíček, keramiku 
a olejomalbu pana Macháčka.

Přijďte se podívat a  nasát předvá-
noční atmosféru.

DK Ostrov

OD CESTOVÁNÍ PO SVĚTĚ KE STOPOVÁNÍ 
V KRUŠNÝCH HORÁCH
Letošní sérii přednášek v podkrovní expo-
zici zámku Ostrov uzavře cestovatelka Ště-
pánka Kadlecová vystupující pod přízvis-
kem Krušnoholka. Bude vyprávět o svém 
životě, který nemá jasný směr, protože se 
vždy může stát něco, co by si ani v té nejší-
lenější představě nevymyslela. Celý příběh 
vychází z jednoho „záškoláctví“ a z neplá-
novaného výletu na Nový Zéland, který 
odstartoval sled událostí, díky nimž se stala 
profesionálním stopařem vlků v Krušných 
horách. Krušnými horami nás během před-
nášky provede pomocí fotografií a stejně 
tak i ostatními zeměmi, které měla mož-
nost navštívit. V neposlední řadě se zaměří 
na aktuální vlčí situaci v Krušných horách, 

o které si na závěr společně popovídáme. 
Srdečně Vás zveme na tuto přednášku ve 
čtvrtek 6. prosince 2018 od 17 hodin.

Eliška Failová, produkční DK Ostrov

TERMÍN VÍTÁNÍ MIMINEK
Rodinné centrum Ostrůvek oznamuje 
další termín vítání miminek. Stane se tak 
20. ledna 2019.
Přihlášky posílejte na nový email: 
vitanimiminek@seznam.cz nebo kontak-
tujte telefonní číslo 608 525 154.

red

„Krušnoholka“ Štěpánka Kadlecová
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ZÁZNAMY MĚSTSKÉ POLICIE OSTROV
V  závěru října přijali městští strážníci 
oznámení o  napadení ženy, kterou 
údajně nožem napadl nějaký muž. Mělo 
se tak stát v jednom z ostrovských bytů, 
kam vyrazila také přivolaná hlídka. Na 
příslušníky Městské policie Ostrov čekal 
na místě oznamovatel, který hlídku za-
vedl k bytu, kde se žena nachází. Údajný 
násilník po výzvě otevřel a pustil stráž-
níky do bytu. Žena měla na levé ruce 
řeznou ránu, ze které ovšem nekrvácela 
a na otázku, jak se jí to stalo, odpovídala, 
že se pořezala sama. Následně byla ženě 
provedena dechová zkouška ke zjištění 
alkoholu v  dechu s  výsledkem 2,8 pro-
mile. Strážníci na místo přivolali pracov-
níky Zdravotnickou záchranné služby 
Karlovarského kraje, kteří ženu odvezli 
do nemocnice v krajském městě.

O několik dní později řešila hlídka ve 
spolupráci s odborem sociální péče další 
opilou ženu. Ta jezdila po městě s  ko-
čárkem a byla zjevně zmatená. Zatímco 
se pracovnice Orgánu sociálně-právní 
ochrany dětí postaraly o ohrožené dítě, 
strážníkům nezbylo než se postarat 
o  matku. Ta byla převezena k  vystřízli-
vění na protialkoholní záchytnou stanici.

Poslední říjnová středa pak zaměst-
nala jak městské strážníky, tak Policii 
České republiky. Kolem půl desáté večer 
bylo totiž přes radiostanici oznámeno 
napadení jednoho z asistentů prevence 
kriminality (APK). Událost se stala v ulici 
Krušnohorská, kam ihned strážníci vyra-
zili. Na místě byli zastiženi dva členové 
APK, z nichž jeden krvácel z rány na hlavě. 
Na místo byla přivolána Zdravotnická 
záchranná služba Karlovarského kraje, 
která zraněného převezla k dalšímu vy-
šetření do nemocnice v  Karlových Va-

rech. Útočník se na místě nenacházel, dle 
sdělení jednoho z APK vešel do ubytovny 
Krušnohor. Dle popisu se jednalo o mla-
dého muže, který byl oblečen v krátkém 
tričku a  kraťasech. Hlídka Městské Po-
licie Ostrov společně s  hlídkou Policie 
ČR Ostrov provedla kontrolu ubytovny. 
V přízemí budovy byl zastižen muž od-
povídající popisu, který byl policisty za-
držen. Nyní je celá věc v šetření Policie 
ČR Ostrov.

V říjnu řešili strážníci celkem 138 pře-
stupků, za které do městské pokladny in-
kasovali 18.000,– Kč. Z toho bylo 7 pej-
skařů za celkem 900,– Kč. Dále strážníci 
přijali 216 oznámení od občanů a vyjíž-
děli na 21 alarmů.

STATISTIKA SENIOR EXPRES
V říjnu bylo uskutečněno 256 jízd, 153 
jízd bylo k  lékaři, 7 na úřad a  96 byly 
ostatní jízdy.
Celkem bylo za jízdy vybráno 5120,– Kč

redakce s použitím zdroje: 
Ladislav Martínek, velitel MP

Městská policie Ostrov

VOLÁNÍ NA TÍSŇOVOU 
LINKU 156 – MĚSTSKÁ 
POLICIE
Nedovolali jste se na tísňovou linku Městské 
policie Ostrov (MP)? Hlídka MP byla v té době 
zřejmě mimo služebnu. V takových případech, 
prosíme, nechte telefon vyzvánět déle, ales-
poň 10x. Teprve po osmém zvonění je totiž 
hovor ze služebny automaticky přepojen na 
služební mobilní telefon MP.

Jestliže je zvonění přerušeno dříve, hlídka 
ani nezaznamená volání.

Doba od zadání číslic 156 až po vyzvánění 
na mobil hlídce je cca 50–55 sekund a na slu-
žebním telefonu se nezobrazí číslo volajícího, 
ale služebny, odkud se hovor přesměrovává.

Je potřeba ponechat alespoň 10 vyzvánění, 
aby mohla hlídka na volání zareagovat.

V případě tísňového volání můžete použít 
také číslo služebního mobilního telefonu MP 
Ostrov: 777 766 074.

Městská policie Ostrov, Mírové nám. 733
Tel. 353 615 880, 777 766 074, straznik@ostrov.cz

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

inzerce

OTEVÍRACÍ DOBA 
KLÁŠTER A RADNICE
Klášter:
Po: ZAVŘENO
Út–Ne: 9.30–12.30 h. a 13.00–17.30 h.
24. 12.: ZAVŘENO
25.–30. 12.: 9.30–12.30 h. a 13.00–17.30 h.
31. 12.: ZAVŘENO
1. 1. 2019: 13.00–17.30 h.
Stará radnice:
Od 1. 12. do 20. 12.
Po: ZAVŘENO
Út–Ne: 13.00–17.00 h.
Od 21. 12. do 9. 1. 2019: ZAVŘENO

INFORMACE K ŽÁDOSTEM 
O DOTACE NA PODPORU 
SPORTOVNÍCH, KULTUR‑
NÍCH A ZÁJMOVÝCH 
AKTIVIT PRO ROK 2019
Termín pro podávání žádostí o  dotace na 
podporu sportovních, kulturních a  zájmo-
vých aktivit pro rok 2019 je stanoven do 
20.  ledna  2019. Pokyny a  formuláře jsou 
k  dispozici na webových stránkách města 
www.ostrov.cz. Žádosti o dotace je třeba do-
ručit osobně na podatelnu MěÚ Ostrov, poš-
tou 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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INFORMACE ZE ZŠ MÁJOVÁ
V  celé České republice probíhaly akce 
k oslavám stého výročí od vzniku českoslo-
venského státu. Stejně tomu bylo i v naší 
škole. Na prvním stupni probíhal projek-
tový týden. Dětem se připomínalo nejen 
výročí, ale zopakovaly si i  zásadní infor-
mace o naší vlasti. Výrazně jsme se zaměřili 
na vlajku, děti přicházely do budovy školy 
v  barvách, která byla zvolena. Vrcholem 
posledního dne bylo sestavení státní vlajky. 
I  téměř 350 dětí na prvním stupni bylo 
skoro málo na takový velký úkol. Přeci jen 
se podařilo státní symbol oživit.

Největší událostí pak byla celoškolní 
slavnost SÁZENÍ LÍPY. Na akci zazněly li-
dové písně v  podání Májových sluníček, 
žáků druhého stupně i sboru učitelů. Pře-
jme nové lípě, aby vydržela.

Konec října patřil na naší škole 
halloweenskému svátku. Konalo se ne-
tradiční vyučování plné čarodějnických 
kousků. Děti převlečené za kostlivce, čaro-

dějnice a jiné příšerky se nezalekly ani stra-
šidelné matematiky, českého jazyka i anglic-
kého jazyka.

Třetí třídy se věnují policejním besedám 
v rámci projektu Ajax. Společně besedují 
o  různých nebezpečích, o  práci policie 
a plní rozličné úkoly.

Pomalu jsme se přesunuli k závěru roku 
a za pomoci Májových sluníček, žáků a ro-
dičů jsme navodili krásnou vánoční atmo-
sféru. Opět jsme se všichni společně sešli 
u rozsvícení vánočního stromu a školního 
adventního jarmarku.

Pro školní rok 2018/19 se nám podařilo 
získat dotaci od Krajského úřadu Karlovar-
ského kraje na realizaci preventivního pro-
gramu, jehož autorem je organizace Světlo 
Kadaň z. s., která nově zajišťuje preventivní 
aktivity i v našem kraji. Program absolvo-
valy všechny třídy 2. stupně během pod-
zimu.

Michaela Budaiová

UDÁLOSTI ZE 
ZŠ KRUŠNOHORSKÁ
Díky realizaci projektu Implementace 
Krajského akčního plánu 1 v  Karlovar-
ském kraji, proběhlo u nás školení učitelů 
a nyní probíhají tandemové lekce ve vý-
uce s dětmi. To vše se děje pod záštitou 
unikátního programu Malá technická 
univerzita, který pomocí hravých setkání 
přispívá u dětí k rozvoji technického vzdě-
lávání, přirozené hravosti a poznání okol-
ního světa. Lekce bývají připravovány ne-
jen s pedagogy, ale třeba i s architektem či 
projektanty.

První z absolvovaných tandemových 
lekcí byl Stavitel mostů. Žáci se seznámili 
s technickým výkresem a statikou, dozvě-
děli se mnoho informací o Karlu IV. a také 
si postavili z Lega kopii jeho mostu, po 
kterém se všichni bez obav prošli.

K 100. výročí vzniku republiky si pak 
deset žáků, pod vedením učitelek Lenky 
Arnoldové a  Jany Kopecké, zazpívalo 
s ostatními žáky ostrovských škol českou 
i slovenskou hymnu na schodech Domu 
kultury Ostrov. Po tomto zahájení žáci zú-
častněných škol zazpívali ještě vlastní při-
pravené skladby a na závěr byli přítomni 
u zasazení lípy v parku Oty Hofmana. Vy-
stoupení našich žáků sklidilo zasloužený 
potlesk.

A rovněž třídu kolegyně Kopecké na-
vštívila praporčík Kassalá z  Obvodního 
oddělení Policie ČR Ostrov. Ta s  nimi 
mluvila o  škodlivosti a  nebezpečí alko-
holu a drog u mladistvých a poukázala 
na právní důsledky jejich případného ne-
vhodného chování.

Faten Fakach

GYMNÁZIUM SE PYŠNÍ NOVÝM PAVILONEM
Nový pavilon s koridorem a šatnami, je-
hož výstavba začala letos v  květnu, byl 
uveden do provozu. Stalo se tak 5.  listo-
padu, kdy se konalo slavnostní otevření. 
Celá stavba v hodnotě bezmála 25 mili-
onů korun je největší investiční akcí na-
šeho kraje v roce 2018.

Na slavnostní otevření byly pozvány 
významné osobnosti v čele s hejtmankou 
Karlovarského kraje Janou Mračkovou Vil-
dumetzovou, představitelé města Ostrov, 
zástupci projekční kanceláře, která stavbu 
navrhla, představitelé stavební firmy Mu-
dicon, která stavbu realizovala, představi-
telé Školské rady gymnázia, zástupci Rady 
rodičů, pedagogové a žáci školy.

Ředitel školy Jaroslav Šafránek ve svém 
úvodním projevu připomněl celou ana-

bázi, která vedla k výstavbě nového pavi-
lonu a vyzdvihl především úsilí Karlovar-
ského kraje a paní hejtmanky, jejíž pomoc 
při realizaci celého projektu byla naprosto 
zásadní. Poté paní hejtmance předal tra-
diční školní cenu, gymnaziálního Oskara. 

Oskara rovněž obdrželi i projektanti a re-
alizátor stavby.

Za zpěvu písně Zafúkané, kterou pod 
vedením sbormistra Libora Veličky zazpí-
val pěvecký sbor gymnázia, si v krátkém 
dokumentu zúčastnění připomněli starý 
koridor a všechny jeho bolístky a neduhy.

Poté již následovalo slavnostní přestři-
žení pásky, které pěvecký sbor doprovodil 
písní Gaudeamus, a prohlídka koridoru 
a pavilonu se šesti sty šatními skříňkami. 
Součástí projektu bylo také elektronické 
zabezpečení školy, kdy žáci a zaměstnanci 
budou pro vstup používat čipové karty 
a vstupy do školy budou monitorovány 
kamerovým systémem.

Jiří Fresser,
zástupce ředitele Gymnázium Ostrov
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OKÉNKO Z MATEŘSKÉ ŠKOLY MASARYKOVA
Hezké podzimní počasí v předchozím mě-
síci bylo ideální k výrobě a pouštění draků. 
V  mateřské škole byla proto vyhlášena 
soutěž „Není drak jako drak“, kdy děti spo-
lečně se svými rodiči mohly vyrobit draka 
z libovolného materiálu. Každý drak byl 
jedinečný a  ve školce vznikla originální 
výstava. Všechny děti dostaly odměnu 
a  jeden drak doletěl nejvýš a o tom roz-
hodla dětská a rodičovská porota. V od-
poledních hodinách si pro děti i tento rok 
některé paní učitelky připravily pravidel-
nou zájmovou činnost z různých vzdělá-
vacích oblastí. Výtvarnou a rukodělnou 

činnost si děti vyzkouší pod vedením 
Chromcové Petry a Palmové Ilony. První 
německá slůvka se děti naučí pod vede-
ním Kazmaier Juklíček Martiny a  diva-
delní sklony budou rozvíjet pod vedením 
Bábalové Jitky. Jako každý rok touhle do-
bou začaly předškolní děti chodit bruslit 
na zimní stadion. Děkujeme Ostrovské 
teplárně, že tuto činnost dětem sponzo-
ruje. Díky návštěvě porcelánky v  Nové 
Roli si děti vyrobily malé vánoční překva-
pení a  zároveň se seznámily s  výrobou 
porcelánu.

Lenka Dienesová, ředitelka

STUDENTI SPŠ OSTROV NA CESTÁCH ZA POZNÁNÍM
Studenti Střední průmyslové školy Ostrov 
měli v  posledních týdnech vskutku na-
pilno, nejen že sami podnikli celou řadu 
exkurzí za poznáním, ale své zkušenosti 
také předávali dalším fanouškům technic-
kého pokroku, a to nejen na půdě své alma 
mater. V tomto trendu budou pokračovat 
i v dalších dnech, a proto si dovolují pozvat 
všechny zájemce o studium na SPŠ Ostrov 
na Den otevřených dveří, který se pro širo-
kou veřejnost uskuteční ve čtvrtek 6. pro-
since 2018 od 12 do 17 hodin v budově 
Technického vzdělávání v  Ostrově. Ná-

vštěvníkům budou zpřístupněny odborné 
učebny, kde se mimo jiné budou moci 
seznámit i s některými projekty, na nichž 
žáci aktuálně pracují. Svou radou i vlastní 
zkušeností jim budou nápomocni sami 
studenti i  učitelé odborných předmětů 
jednotlivých studijních oborů otvíraných 
na SPŠ Ostrov ve školním roce 2019/20 ve 
středisku Ostrov i Nejdek.

Dá se říci, že neuplynul týden, aby 
osazenstvo autooborů nepodniklo vý-
let ve znamení technických vymožeností, 
rachotu motorů, vůně benzínu a  lásky 

k  rychlým kolům. Posuďte 
sami  – exkurze do VW v  Drá-
žďanech, do BMW v  Regens-
burgu, na Racing expo Praha či 
beseda s účastníky Rallye Dakar. 
Další třídy se aktivně zapojily do 
Týdne vědy a techniky v Krajské 
knihovně Karlovy Vary, jiní si 
zajeli na přednášky na MFF UK 
či na prohlídku vodárny v Praze, 
kde si stihli odskočit i za kultu-
rou do místních divadel a  při-
čichnout k  historii v  nově ote-

vřeném Národním muzeu. V mezičase si 
zašli na pár vědomostních soutěží. A školu, 
tu moc šidit nemohli. Ač se to nezdá, na 
dveře klepe pololetí, čtvrtletní klasifikace 
za námi. V  tom všem shonu se také po-
dařilo odstartovat druhý ročník Motivač-
ního programu Prokopa Diviše (ČEZ) pro 
studenty 2. až 4. ročníků oboru Elektro-
technika.

Dalšího uznání se dočkali naši čtyři fi-
nalisté republikového kola SOČ, tentokrát 
od Krajského úřadu Karlovy Vary, který do 
Kláštera Teplá sezval studenty, kteří v loň-
ském školním roce úspěšně hájili barvy 
své domoviny v různých národních i nad-
národních soutěžích. Potěšující je, že ten-
tokrát zkrátka nepřišli ani naši sportovci, 
neboť v  důstojných prostorách kláštera 
bylo škole předáno ocenění za třetí místo 
v kategorii „Nejúspěšnější střední škola ve 
sportovních soutěžích“. Věříme, že toto 
ocenění bude dostatečnou motivací pro 
naše družstvo atletů, které za pár dní 
čeká republikové finále v Ostravě. Držíme 
palce!

Lenka Bardová

Trompetter Guss CS s.r.o.  
v Jáchymově 

přijme pracovníky na pozici

BRUSIČ ODLITKŮ
• Plný pracovní úvazek

• Perspektivní zaměstnání,  
již fungujeme 25 let

• Dobré platové podmínky 
oproti konkurenci

• 5 týdnů dovolené

Tomáš Bařtipán 
353 811 061 • 607 930 066

INZERCE
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TAKÉ VYKMANOVŠTÍ ZASADILI 
PAMÁTNOU LÍPU
V měsíci říjnu žila celá naše republika oslavami 
stého výročí samostatného Československa.

I my, obyvatelé Vykmanova, jsme se za-
pojili do těchto oslav a přidali jsme se k pro-
jektu Stromy svobody. Dne 28. října se sešli 
občané Vykmanova a  jejich přátelé u vyk-
manovské kapličky a společnými silami, za 
zpěvu státní hymny České republiky a Slo-

venska, zasadili krásnou lípu. Slavnostní ná-
ladu umocnili svými slovy předseda Spolku 
občanů a přátel Vykmanova pan Svoboda 
a paní Janishová ze Spolku přátel města Os-
trova.

Setkání to bylo opět milé a neodradila nás 
ani nepřízeň počasí.

Spolek občanů a přátel Vykmanova

MIRÁKL ZAZÁŘIL NA 
DANCE LIFE EXPO V BRNĚ

Tanečníci skupiny Mirákl se o víkendu zú-
častnili největší přehlídky tance a sportu, 
která se konala na Výstavišti Expo v Brně. 
Mirákl zde představil své nejúspěšnější 
choreografie na hlavní stage festivalu, a to 
v programu tanečních hvězd jako jsou na-
příklad balet Národního divadla v Praze 
a v Brně, taneční konzervatoře a soubory. 

„Zajímá nás zpětná vazba diváků na naše 
vystoupení, a  ta byla obdivuhodná. Na 
festival jich zavítalo přes 50 000 a tančit 
pro takové publikum je opravdový záži-
tek.“ Tanečníci Miráklu pak nemohli chy-
bět ani už při pravidelném flashmobu, kdy 
společně s ambasadory Ondrou Sokolem, 
Andreou Verešovou a Romanem Šebrlem 
překonali rekord v počtu tanečníků cho-
reografie. Jako jednu z cen za nejlepší cho-
reografii letošního roku pak juniorská část 
skupiny získala možnost lekcí na všech 
tanečních workshopech festivalu, a  tak 
dívky nabíraly další taneční dovednosti 
od lektorů skrz všechny taneční disciplíny.

Nyní již čeká Mirákl závěrečná pří-
prava na Mistrovství světa, kde budou na 
začátku prosince reprezentovat Českou 
republiku s  20 nominovanými choreo-
grafiemi.

Andrea Burešová

Myslíme na Vaši budoucnost
- Bezplatné studium – škola je zařazena do sítě střed-

ních státních škol
- Kvalifikovaný pedagogický sbor
- Zajímavý způsob vzdělávání – projektové vy-

učování, poznávací zájezdy a exkurze
- Bohaté sportovní a kulturní vyžití – zájmové kroužky
- Možnost podílet se na chodu školy – studentský 

parlament
- Jídelna v budově školy
- Bezbariérový přístup
- Dobré dopravní spojení

Gymnázium
• 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté)
• 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté)
Intenzivní výuka cizích jazyků (návaznost studia pro 
žáky jazykových škol, možnost absolvování mez-
inárodních zkoušek). Spolupráce se zahraničními 
školami a výměnné pobyty. Partnerem Metropolitní 
Univerzita v Praze. Kvalitní příprava ke studiu na VŠ 
humanitního i přírodovědného zaměření.

Střední odborná škola
• 75-41-M/01 Sociální činnost
Zajímavé studium s řadou exkurzí a odbornou praxí.
Maturitní zkouška bez matematiky. EUROPASS
- možnost uplatnění studentů v rámci EU. Dobré up-

latnění na trhu práce po ukončení studia.
Vzdělávací program sociální činnost je čtyřletý obor 

zakončený maturitní zkouškou. Studium daného oboru 
připravuje žáky pro činnosti spojené s poskytováním so-
ciálních služeb a pomoci. Vzdělávací obsah je kromě vše-
obecného základu zaměřen na získání odborných zna-
lostí z oblasti sociální správy, sociální péče, psychologie, 
práva a ekonomiky. Vyučování doplňuje řada odborných 
exkurzí, projektů, přednášek a praxe v institucích sociální 
správy a zařízeních sociální péče.
Den otevřených dveří se koná 27. 11. 2018 od 
13.00 do 17.00 hod.
Více informací www.gymkl.cz nebo facebook.

Chomutovská 459, Klášterec nad Ohří 
tel.: 474 376 047, gymkl@gymkl.cz 

www.gymkl.cz

Gymnázium – čtyřleté a osmileté studium
SOŠ – Sociální činnost

Chomutovská 459, Klášterec nad Ohří
tel.: 474 376 047, gymkl@gymkl.cz, www.gymkl.cz

Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří,  
Chomutovská 459, příspěvková organizace

inzerce

INZERCE
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Městská knihovna Ostrov – PROSINEC

MEZI SVÝMI
1. prosince 17.00, Oranžerie Václava Havla
Vernisáž výstavy obrazů skupinky výtvar-
níků a malířských nadšenců, kteří si říkají 
Carpe Art. Výstavu si můžete prohlédnout 
až do konce prosince.
RELAXAČNÍ MALOVÁNÍ
3. prosince 15.30, Školicí středisko, 
vstupné: dobrovolné
Přijďte se odreagovat od každodenních po-
vinností. Omalovánky nejsou jen pro děti, 
donutí vás „vypnout“ a nepřemýšlet nad 
věcmi, které vás během dne stresují, přine-
sou vám příjemný pocit z tvoření, nemluvě 
o psychologickém vlivu barev. Máme pro 
vás spoustu omalovánek s různými motivy, 
relaxační hudbu, kávu i čaj. Pastelky či fixy 
si můžete přinést vlastní, nebo vám je půj-
číme. Malovat bude možné také na kameny.
KONCERT SÓLISTŮ
6. prosince 17.00, Oranžerie Václava Havla
Koncert žáků Základní umělecké školy 
Ostrov
JÓGA V KNIHOVNĚ
8. prosince 9.30, Oranžerie Václava 
Havla, vstupné: 150 Kč (120 Kč při 
zakoupení permanentky)
Dopolední jóga se zaměřením na probuzení 
našeho organismu a zahnání únavy. Vhodné 
pro začátečníky i pokročilé. S sebou: pohodlné 
oblečení (doporučujeme legíny a  elastické 
tričko), vlastní podložku (v případě potřeby 
je možné si podložku zapůjčit, ale je nutná její 
rezervace předem), ručník a v neposlední řadě 
dobrou náladu. Lektorkou je Petra Gutwirt. 
Počet míst je omezen, proto je nutná rezer-
vace (tel.: 777 470 560, www.petraki.cz).
PROMÍTÁNÍ AMATÉRSKÝCH FILMŮ
10. prosince 16.00, Školicí středisko, 
vstupné: dobrovolné
Výjimečně prodloužené promítání ama-
térské filmové kroniky Ostrova a okolí, je-
jímž autorem je Stanislav Churý. Program: 
Etapy růstu Ostrova (1. část), Adventní ve-
čer v Ostrově v roce 2012, Plovárna (roman-
tická artistická scénka), Pastýřská hra (Z. 
Flídr), Evropské koledy, „Macíkovo“ přání 
z roku 2012 (poprvé veřejně), Na závěr re-
tro podle výběru diváků
VÁNOČNÍ KONCERT MALÝCH 
KYTARISTŮ
11. prosince 16.00, Oranžerie Václava 
Havla, vstupné: dobrovolné

Srdečně vás zveme na koncert dětí ze zá-
jmového kytarového kroužku MDDM Ost-
rov, pod vedením Zdeňky Matoušové.
ŠUMIVÉ BOMBY DO KOUPELE
12. prosince 15.00, Oddělení pro mládež, 
vstupné: 50 Kč
Vánoční tvořivá dílna pro děti a  mládež, 
maximální počet účastníků: 10
KARETNÍ DÝCHÁNEK
12. prosince 16.00, Čítárna – studovna, 
vstupné: dobrovolné
Nemáte parťáka, se kterým byste mohli 
hrát karty? Nesdílí ve vašem okolí nikdo ka-
retní vášeň, tak jako vy? Pak přijďte k nám, 
společně si zahrajeme Žolíky či Prší.
JITŘENÍ 2018
13. prosince 18.00, Oranžerie Václava 
Havla, vstupné: 50 Kč (80 Kč bez 
rezervace, senioři 70+ zdarma)
Srdečně vás zveme na ekumenický ad-
ventní koncert písničkářky Evy Henychové 
a Slávka Klecandry, člena skupiny Oboroh.
KLAVÍRNÍ KONCERT
14. prosince 17.00, Oranžeirie Václava 
Havla, vstupné: dobrovolné
Koncert žáků Základní umělecké školy Ostrov
CANTICA
15. prosince 16.00, Oranžerie Václava 
Havla, vstupné: dobrovolné
Adventní koncert smíšeného pěveckého 
sboru z Ostrova
ŽESŤOVÝ KONCERT
17. prosince 17.00, Oranžerie Václava 
Havla, vstupné: dobrovolné
Vánoční koncert žesťové sekce Základní 
umělecké školy Ostrov

Máte-li zájem o některou z našich akcí, RE-
ZERVUJTE SI, prosím, vstupenku. Při malém 
počtu rezervací se může stát, že bude akce 
zrušena. Rezervaci lze provést telefonicky, 
e-mailem, osobně, ale také on-line na našich 
webových stránkách, přímo u vybrané akce. 
Rezervovanou vstupenku je nutno do 7 dnů 
vyzvednout, poté dojde k jejímu zrušení.

Soutěže a další akce:
• Znáte dobře svoji knihovnu? – Na recepci 

knihovny jsou připraveny kvízové otázky 
pro dospělé čtenáře. Správné odpovědi bu-
dou zařazeny do slosování, které se bude 
konat 7. 12. 2018.

• Soutěž o  nejhezčí vánoční dekoraci. – 
V  průběhu listopadu mohli dospělí ná-
vštěvníci knihovny nosit vánoční dekorace. 
Tyto dekorace jsou vystaveny na recepci 
knihovny a od 1. do 17. 12. 2018 můžete vy-
bírat a hlasovat pro tu nejhezčí z nich. Hla-
sovat můžete přímo na recepci knihovny 
nebo na internetu.

• Knihomolení – celoroční soutěž pro dět-
ské čtenáře, která spočívá ve sbírání naší 
knihovnické měny, tzv. KNIHOMOLŮ. 
Knihomoly lze získat vypůjčením knihy, vy-
plněním úkolu přímo v knihovně, vyplně-
ním kvízu na webu knihovny a přečtením 
knihy ze seznamu, který je umístěn v Od-
dělení pro mládež. Podrobnější informace 
získáte přímo od knihovnic.

• Vánoční dárkování – Vánoční soutěž pro 
dětské čtenáře, kteří přinesou vánočně 
zabalený dárek, uloží ho pod stromečkem 
v Oddělení pro mládež a třeba tam najdou 
i nějaký dárek pro sebe.

• Ozdobte sněhuláka – Pomozte nám ozdo-
bit sněhuláka v Oddělení pro mládež. Na 
každého šikulu, který přinese vlastnoručně 
vyrobenou ozdobu našemu sněhulákovi, 
čeká malá odměna.

• Soutěž o  vstupenky do ZOO  – Nezapo-
meňte, že v  průběhu prosince máte po-
slední možnost nasbírat razítka do hrací 
karty a získat tak vstupenky do ZOO Plzeň. 
Hrací karty je nutné odevzdat nejpozději 
první týden v lednu 2019.

• Vánoční stromkování – Od 5. 12. můžete 
hlasovat pro nejkrásnější vánoční strome-
ček, který ozdobily děti ze školních družin 
ostrovských škol. Ozdobené stromky bu-
dou, již tradičně, umístěny podél cesty do 
knihovny, v parku. Pomozte nám vybrat 
ten nejkrásnější. Lístkové hlasování bude 
probíhat od 5. 12. 2018 do 5. 1. 2019 a inter-
netové hlasování od 5. 12. 2018 do 7. 1. 2019. 
Slavnostní vyhlášení soutěže se bude konat 
8. 1. 2019 od 14 hodin v Oranžerii Václava 
Havla.

• Individuální kurzy na počítači, tabletu či 
chytrém telefonu – Potřebujete pomoci 
s prací na počítači? Nevíte si rady jak založit 
e-mailový účet či vyhledávat na internetu? 
Máte tablet či chytrý telefon a nevíte jak 
ho používat? Pak právě pro vás jsou určeny 
individuální lekce. Zavolejte, domluvte si 
termín, který vám vyhovuje, my vám po-
radíme.

Vánoční provozní doba:
24. 12.–26. 12. – ZAVŘENO
27. 12. , 28. 12.–9.00 – 12.00
29. 12. 2018 – 1. 1. 2019 – ZAVŘENO

Veškeré informace o  akcích a  službách 
knihovny naleznete na www.mkostrov.cz, 
www.facebook.com/knihovnaostrov. Uví-
táme jakékoli dotazy a náměty, které nám mů-
žete posílat na info@mkostrov.cz. Samozřejmě 
můžete také volat, a to na tel. č.: 353 434 300, 
773 546 490.

MK Ostrov
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MDDM
ZÁPIS DO ZIMNÍCH KURZŮ PLAVÁNÍ
od 3. 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 7. ledna 2019.
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

ADVENTNÍ KALENDÁŘE
2. prosince 13.00 – 15.30 hod. 100 Kč
Srdečně zveme všechny děti ve věku 8 – 12 
let na výrobu adventních kalendářů, které 
zpříjemní čekání na Štědrý den malým taj-
ným dárečkem.
Předprodej vstupenek: od 19. listopadu 
online nebo osobně v Domě dětí.

MIKULÁŠSKÁ S DOMEM DĚTÍ
4. prosince 17.00 – 19.00 hod. 70 Kč
Pestrý program v MDDM. Mikulášská na-
dílka, tradiční výtvarné dílničky s výrobou 
jednoduchých vánočních dekorací, svícnů, 
zdobením perníčků, čertovská diskotéka 
a Mikulášské jízdy na modelovém kolejišti 
železničních modelářů.
Předprodej vstupenek: od 19. 11. osobně 
v MDDM.

ADVENTNÍ NEDĚLE – Vánoční dekorace
9. prosince 13.00 – 15.30 hod. 70 Kč
V rámci tvořivých dílen se připravíme na 
Vánoce výrobou dekorací, ozdob či drob-
ných dárečků.

Akce vhodná pro děti od 8 – 12 let.
Předprodej vstupenek: od 26. 11. 2018 on-
line nebo osobně v MDDM

ADVENTNÍ NEDĚLE – Nepečené cukroví
16. prosince 13.00 – 15.30 hod. 100 Kč
Poslední ze série adventních tvořivých dí-
len pro děti ve věku od 8 let.
Vyrábět budeme nejenom nepečené sladké 
cukroví, ale zkusíme upéct i slané pečivo.
Předprodej vstupenek: od 26.  11. online 
nebo osobně v MDDM.
S sebou: přezůvky, zástěru a krabičku na 
cukroví.

Přihlášky na letní tábory spustíme v pon-
dělí 4. února 2019 online nebo v kancelářích 
MDDM. Podrobné informace k  přihlašo-
vání uveřejníme na našem webu v průběhu 
ledna. Informovat budeme také v  ledno-
vém OM.

Termíny LT Manětín
28. 6.–10. 7.; 10.–22. 7.; 22. 7.–3. 8.; 3.–15. 8.; 
15.–27. 8.
Sportovní soustředění v Manětíně
27. 8.–1. 9.

Tábor pro rodiče s dětmi v Manětíně
10.–14. 6.
Sportovní soustředění gymnastek 
v MDDM
19.–23. 8.
Příměstské sportovní tábory
15.–19. 7.; 29. 7.–2. 8.; 5.–9. 8.; 12.–16. 8.
Příměstské přírodovědné tábory
8.–12. 7.; 22.–26. 7.; 19.–23. 8.; 26.–30. 8.
Příměstské tábory na ledě
8. 7.–12. 7.; 19.–23. 8,

Sportovní areál
V měsíci prosinci jsou všechna hřiště uza-
vřena a  zůstanou tak až do 15.  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 le-
dové plochy. Rozpis k dispozici vždy na ná-
stěnce Zimního stadionu, na webu MDDM 
a FB.

Vánoční prázdniny
V době od soboty 22. 12. do středy 2. 1. 2019 
bude naše budova a celý areál uzavřen. Zá-
jmové kroužky zahájí svou činnost opět ve 
středu 2. 1. 2019.

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

MDDM Ostrov

EKOCENTRUM
VYHLÁŠENÍ SBĚROVÉ SOUTĚŽE
12. prosince 16.30 hodin
Zveme všechny účastníky soutěže ve sběru 
lesních plodů na slavnostní vyhlášení ví-
tězů v EC. Předání věcných cen proběhne 
za účasti zástupců společnosti LESY ČR. 
Jména výherců uveřejníme na webu a v led-
novém OM.

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ ZVÍŘÁTKŮM
19. prosince 9. 00 – 11. 00 hodin
Vánoční setkání dětí ze speciální třídy Mgr. 
Ivany Harzerové ze Základní školy Ost-
rov a klientů karlovarského Spolku rodičů 
a přátel dětí s postižením.

VÁNOČNÍ DARY ZVÍŘÁTKŮM
20. prosince pro školní družiny

22. prosince 9. 00 – 12.00 hodin
Vánoce a Štědrý den jsou nerozlučně spjaty 
s pohodou, setkáváním přátel a především 
s dárky. Ani Ekocentrum nezůstává stranou. 
O zvířátka je u nás o Vánocích postaráno 
stejně dobře jako každý jiný den v roce. Po-
kud jim chcete přijít popřát a přinést nějaký 
dárek, můžete. Vhodné je například tvrdé 
pečivo, zelenina (mrkev, salát, čínské zelí) 
a  čerstvé ovoce. Zvířátka ocení i  piškoty 
a jiné pochutiny. Za přinesené dárečky pře-
dem děkujeme.

Návštěvní hodiny v prosinci
EC otevřeno pro veřejnost: po–pá 13.00 – 
17.00 hod. Dopolední návštěvy vyhrazeny 
pro kolektivy MŠ, ZŠ, ŠD a jiných školských 
zařízení.

Vánoční prázdniny
Upozorňujeme návštěvníky EC, že v době 
od 22. 12. 2018 do 1. 1. 2019 bude naše 
budova a celý areál uzavřen. V roce 2019 
zahájí kroužky svou činnost od STŘEDY 
2. 1. 2019

Přání Všem našim návštěvníkům
Děkujeme všem malým i velkým návštěvní-
kům za celoroční přízeň a přejeme šťastný 
nový rok 2019! Kolektiv pracovníků EC.

Informace
Informace k akcím a kroužkům: 
Po–Pá 10.00–17.00 hod. na tel. 731 615 658, 
602 600 995, FB – Ekocentrum MDDM 
Ostrov, www.mddmostrov.cz

Ekocentrum MDDM Ostrov
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DIFADLO ZVE NA MIKULÁŠSKOU
Nějakou dobu jste o nás neslyšeli, ale to 
rozhodně neznamená, že jsme v DIFadle 
lenošili.

I v letošním roce jsme fandili na Tour 
de Kolečku, kde jsme uvedli své recesis-
tické vystoupení Vyliž pípl, za kostýmy 
jsme si odnesli i ocenění. Na Historickém 
pikniku jsme realizovali prvorepublikový 
filmový fotokoutek Vítej na Barrandově, 
který jsme pak dvakrát vyvezli i mimo naše 
město.

I  v  tomto roce, kdy náš spolek v pro-
sinci oslavil druhé narozeniny, jsme se vě-
novali vaším/naším nejmenším a hráli pro 
ně naše dvě pohádky Jak se léčí strašidla 
a Kočičí princeznu. Kromě Ostrova, jsme 
přijali pozvání zahrát si ve Velichově, Hor-
ním Hradě, Hazlově, Dobřanech, Bečově 
nebo třeba na Velkém Rybníce.

A nyní jsme pro vás připravili naši první 
Mikulášskou, kterou zahrajeme 3.  pro-
since v Nízkoprahovém klubu v Ostrově 
coby veřejnou generálku. Premiéru pak 
uvidíte 5. prosince ve společenském sále 
Domu kultury v  Ostrově a  pro mimoo-
strovské zahrajeme 7. prosince v Merklíně. 
Pohádka vybočuje z  klasických mikuláš-
ských kolejí a vypráví příběh líné a mlsné 
Zuzanky, která je v Mikulášově výzvě vy-
brána k  nápravě, ujímají se toho Anděl 
s  Ďáblicí a  sportovec Pavlík, kteří spojí 
své síly. Zápornou postavou je v pohádce 
Kečupák, který Zuzanku v její lenosti a ml-
sotě podporuje, podaří se ho včas vybryn-
dat? V této pohádce si kromě jedné stálice 
zahrají úplně noví členové spolku. Tak jim 
s námi držte palce!

Martina Novotná
Principál spolku DIFadlo z. s.

inzerce

POHÁDKOVÝ PROSINEC 
S OCHOTNÍKY
Prosincová nadílka divadelního spolku Ochot-
níci Ostrov přinese pohádky pro malé i velké. 
Děti hned z kraje měsíce potěší nová autor-
ská pohádka našeho spolku Konkurz na čerta. 
Dozvíte se v ní, že peklo nemusí být špatné 
a pohádkové princezny neoplývají vždy jen 
něžnou krásou.

Dospělým nadělíme reprízu divadelní 
komedie Antonína Procházky Klíče na ne-
děli. Premiéru jste měli možnost shlédnout 
v červnu tohoto roku v zámeckém parku. Pod 
střechou Domu kultury to tedy bude pro nás 
další premiéra. Komedie vypráví o dvou man-
želských párech, které se tak trochu nudí. V al-
koholovém opojení se rozhodnou svůj man-
želský život zpestřit, brzy ale poznají, že neměli 
zrovna šťastný nápad.

Naši nadílku uzavřeme první den nového 
roku premiérou novoroční pohádky osvěd-
čeného autora Stanislava Tomana Andulka 
a loupežníci. Jistě vás rozesmějí nejen zmatení 
loupežníci, a hned se dle novoročních tradic 
budete usmívat po celý rok.

Lena ANEER Pintnerová

HELP FINANCIAL s.r.o.

  Volejte obchodního zástupce

Mobil: 727 895 461

Půjčíme Vám
od 5 do 50.000,- Kč

INZERCE

(Foto: Roman Preis) 34. RYBÁŘSKÝ PLES

V SOBOTU 9. ÚNORA 2018
od 20.00 do 2.00 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 kanceláři MO ČRS Ostrov
V době od 15.30 do 18.00 ve dnech 8.–11. ledna

Vstupné: společenský sál 200 Kč, galerie a kavárna 150 Kč
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ARCHITEKTURA VE SLUŽBÁCH PRVNÍ REPUBLIKY
Výstava Národního památkového ústavu, 
územního odborného pracoviště v Lokti „Ar-
chitektura ve službách První republiky“ ma-
puje architektonickou tvorbu meziválečného 
období na území Karlovarského kraje. Sou-
středí se na různé typy staveb reprezentujících 
mladý stát, od administrativních budov, přes 
bankovní paláce a obchodní domy, duchovní 
stavby, školní budovy, stavby pro kulturu, do-
pravu či zdravotnictví, sociální zařízení, ale 
i průmyslové a provozní stavby, až po hotely, 
obytné a činžovní domy či vily. Výstava putuje 
po celém Karlovarském kraji a v termínu od 
13. prosince 2018 do 18. ledna 2019 bude k vi-
dění ve Dvoraně zámku v Ostrově. Vernisáž 
výstavy se uskuteční 13. prosince v 17:00. Sou-
částí bude prohlídka výstavy s komentářem 
historika Lubomíra Zemana. Návštěvníkům 
bude k dispozici i katalog výstavy.

Existuje nepřeberné množství způsobů, 
jak se ctí oslavit století od vzniku Českoslo-
venské republiky. Národní památkový ústav 
pečuje především o dědictví naší stavební 
kultury. Proto se rozhodl toto významné ju-
bileum připomenout cyklem výstav, které 
představují architekturu éry první republiky, 
a to prostřednictvím více i méně známých 
staveb ze všech koutů naší vlasti. Výstavy jsou 
uspořádané do samostatných celků podle 

krajů. Sestaveny jsou tematicky dle typolo-
gických okruhů staveb zahrnujících průmy-
slovou či civilní architekturu. Takové řazení 
umožňuje rychlou orientaci, ale i poznání, 
jak se každá z prezentovaných stavebních ob-
lastí dynamicky vyvíjela, proměňovala a odli-
šovala. Jaké tendence, estetická kritéria nebo 
myšlenkové proudy ji formovaly, jak ji deter-
minovaly nové stavební materiály a techno-
logie, jak se vesměs pozitivně vryla do obrazu 
našich měst a především, jak nesmírně byla 
pestrá. Za to vděčíme nejen rozmanitosti sty-
lových i profesních modů moderní architek-
tury, ale i národnostní rozmanitosti Českoslo-
venské republiky.

V pásmu česko-německého pohraničí se 
již od středověku uplatňovalo specifické sta-
vitelství a architektonická forma. Domino-
vala zde západoevropská architektura hráz-
děného domu a zdejší lázeňská města se pro-
gramově orientovala na vídeňské centrum. 
Poté, co se zrodila samostatná Českosloven-
ská republika, bylo německojazyčné obyva-
telstvo nuceno reagovat na vzniklou situaci 
redefinicí své kolektivní identity. Snaha o vy-
mezení vlastního národního charakteru pak 
byla artikulována mimo jiné i jazykem archi-
tektury, která v opozici vůči internacionálním 
proudům českého vnitrozemí akcentovala 

kontinuitu místní stavební tradice a nové 
inspirační zdroje hledala v  sousedním Ně-
mecku. Zdejší oblasti tak začala dominovat 
architektonická tvorba ve stylu Heimatstilu, 
geometrické secese, klasicizující moderny 
a expresionismu.

Česky mluvící obyvatelstvo se v této době 
dočkalo zřízení řady menšinových škol, které 
byly obdobně jako ve vnitrozemí realizo-
vány především ve formách strohé moderny, 
rondokubismu a  posléze konstruktivismu 
a  funkcionalismu. V  období hospodářské 
krize pak bylo realizováno množství sociál-
ních a inženýrských staveb, které měly zmír-
nit její dopady a zlepšit ekonomickou a soci-
ální situaci obyvatel.

Navzdory často proklamované snaze 
o manifestaci národnostního cítění prostřed-
nictvím architektury překračovala místní 
tvorba úzce vymezené jazykové hranice. 
Především v dílech židovských autorů a za-
hraničních tvůrců pocházejících z jazykově 
německého prostředí reagovala na podněty 
utvářené pod zorným úhlem široké středoev-
ropské perspektivy, která umožnila vznik celé 
řady ojedinělých staveb.

Mgr. Lubomír Zeman
Národní památkový ústav, 

územní odborné pracoviště v Lokti

 

 

 

 

                           

                   Kolektiv pracovníků Ostrovské teplárenské, a.s. 
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KULTURNÍ AKCE

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ 
ŠKOLA – KALENDÁŘ AKCÍ
2. prosince – Slavnostní rozsvícení 
vánočního stromku
Taneční obor pod vedením Karin 
Wintrové
1. a 2. ročník s pásmem koled „Pásli ovce 
valaši“
1. – 5. ročník s pásmem koled „Hej, 
vánoce!“

4. prosince – sál ZUŠ
17:00 – První interní vánoční koncert

6. prosince – Oranžerie Václava Havla
17:00 – Koncert sólistů

13. prosince – sál ZUŠ
17:00 – Druhý interní vánoční koncert

14. prosince – Oranžerie Václava Havla
17:00 – Koncert zpěváků

16. prosince – Divadelní sál Domu 
Kultury Ostrov
15:00 – Adventní koncert
vstupné: Dospělí 60,– snížené vstupné 30,–
program koncertu přiložen v tomto čísle 
měsíčníku.

17. prosince – Divadelní sál Domu 
Kultury Ostrov
10:00 – Hraní pro školy adventního 
koncertu

17. prosince – Oranžerie Václava Havla
17:00 – Vánoční koncert v Oranžerii 
(oddělení dechových nástrojů)

18. prosince
16:30 – Třídní vánoční koncert třídy paní 
učitelky Libuše Vilímovské

19. prosince – Stacionář
15:00 – Vánoční koncert ve stacionáři

19. prosince
16:00 – Třídní vánoční koncert třídy paní 
učitelky Ëvy Pfeifer Kubišové

20. prosince
16:30 – Třídní vánoční koncert třídy paní 
učitelky Dagmar Tölgové

AKCE MIMO OSTROV
1. – 9. prosince
Mistrovství světa modern, jazz dance – 
Polsko

red

GALERIE LETOHRÁDEK OSTROV ZVE
Dílna: Dřevěné vánoční dekorace
středa 12. prosince od 16:00
Výtvarná dílna pro děti i dospělé, v  rámci 
které si vytvoříme originální dřevěné deko-
race a ozdoby na Vánoce. K tvorbě použi-
jeme dřevěná kolečka, která odekorujeme 
zimními a vánočními motivy pomocí vypalo-
vací pájky na dřevo. Můžeme dozdobit bílou 
nebo barevnou malbou a malou ozdobou.

Vstupné: 100 Kč. Na výtvarné dílny je 
nutná předchozí rezervace, a  to buď te-
lefonicky (720 021 499) a nebo e-mailem 
(bilkova@galeriekvary.cz).

Vánoční dílny pro školy 
a mateřské školky
Galerie Letohrádek má připravené vánoční 
dílny, na které zve pravidelně školy a nově 

i  školky. Děti si s  námi vytvoří adventní 
věnce, zimní a vánoční ozdoby z různých 
materiálů, např. z  ovčího rouna nebo ze 
dřeva. A pro nejmenší děti máme jako ka-
ždý rok medové vánoce, kdy si ozdobí me-
dové perníčky, vyrobí svíčku a přání s deko-
rem ze včelí plástve.

Výstava Sbírky porcelánu SUPŠ 
Karlovy Vary
Stálá expozice unikátní sbírky porcelánu ze 
Střední uměleckoprůmyslové školy v Karlo-
vých Varech je k prohlídce na objednání ale-
spoň týden dopředu a to buď telefonicky 
(720 021 499, 732 755 619) a nebo e-mailem 
(bilkova@galeriekvary.cz).

red

POZVÁNKY KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ
Kalendář veřejných turistických akcí v prosinci 2018

01. 12. Advent se Santinim v Mariánské Týnici
08. 12. Do předvánoční Prahy za kulturou i poznáním
15. 12. Advent u sousedů: Německo – Lipsko
22. 12. Cheb: Vánoční trh s doprovodným programem
26. 12. Karlovy Vary: Na Štěpána procházka po městě
29. 12. Františkánský klášter v Kadani
01. 01. Novoroční výstup na hrad Šumburk

Bližší informace jsou k dispozici vždy od středy pro příslušný sobotní termín ve vitríně 
KČT na Mírovém náměstí u autobusové zastávky na Karlovy Vary. Bližší údaje jsou na 
internetové adrese: www.kctkvary.cz,

RNDr. František Wohlmuth
předseda KČT Slovan Karlovy Vary
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POHLED DO HISTORIE

OSTROVSKÉ BETLÉMY
Pozvánka na tradiční výstavu a k prohlídce nové expozice v sakristii klášterního kostela
Betlém či také jesličky přežívají už tak dlouho 
a nejen u nás. Jejich prvopočátek sahá až do 
roku 1223, kdy jejich italský předobraz vytvo-
řil, a to ve velice reálné podobě, svatý Franti-
šek z Assisi. Ač syn z bohaté kupecké rodiny, 
setkal se ve zvláštním vidění s Kristem Ukři-
žovaným, což převrátilo celý jeho dosavadní, 
bohatému mladíkovi přiměřený život. Jak 
bylo psáno „zasnoubil se s  chudobou“. Žil 
jako poustevník a potom jako pocestný kaza-
tel, hlásající neúnavně lásku ke všemu živému. 
Podle jedné z četných legend kázal i ptákům, 
kteří se k němu slétli, dokonce i rybám. Pečo-
val o chudé a nemocné a výsledkem bylo za-
ložení řádu chudých bratří, františkánů, řádu 
doslova žebravého. Jedna z jeho odnoží – ka-
pucíni – působila také na Mariánské.

A právě něco z Františkovy všeobjímající 
lásky a pokorné prostoty se otisklo do stavění 
betlémů, které se později rozšířilo po celém 
světě. Narozenému Ježíškovi se přicházejí kla-
nět nejen králové a mudrci, ale i pastýři, sed-

láci, řemeslníci a muzikanti, ba i zvířátka. Dary 
nejsou jen zlato, kadidlo a myrha, ale také 
husa, ryba, vánočka, jehňátko či holoubě – 
tak jak ty „dárky“ známe z našich betlémů. 
U nás jich vznikla celá řada, papírových, vyře-
závaných, modelovaných, dokonce i z mnoha 
materiálů zcela neobvyklých, i s charakteris-
tikou různých zemí. Naše betlémy vynikají 
poetickou prostotou, s níž spojují orientální 
krajinu palem a  skalisek s krajinou českou, 
kromě stád oveček, oslíka a volka se tu obje-
vují i různí exoti.

V Ostrově si každé Vánoce můžeme ob-
novit atmosféru jesliček ve farním kostele 
a na výstavě mnoha dalších betlémů v kostele 
klášterním. A co víc, naše město má, kromě 
někdejšího, kostelního Betlému z 19. století 
i  svůj vlastní, současný betlém s celými zá-
stupy těch, kdo přicházejí vítat Narození, za-
čátek „nového věku“. Je výsledkem dlouhé, 
trpělivé a nezištné práce ostrovského řezbáře, 
pana Václava Nekoly, který se jí i při svém pů-

sobení v ostrovské teplárně, věnuje už po celá 
léta. Ostrovský betlém pana Nekoly není jen 
mistrovským řezbářským dílem, ale dokládá 
také, že tato krásná vánoční poezie naštěstí 
stále ještě žije.

Od 9. prosince bude výstava betlémů, 
připravená ve spolupráci Domu kultury a 
Spolku přátel Ostrov v klášterním kostele, 
součástí i Vánoc letošních. Návštěvníci 
výstavy se navíc mohou těšit na inovova‑
nou expozici v sakristii klášterního kostela, 
která se bude věnovat církevní historii Os‑
trova a jeho okolí.

Zdeňka Čepeláková

Nová expozice v sakristii 
kostela Zvěstování Panny 
Marie
Dne 9. prosince, na druhou adventní neděli, 
se spolu s otevřením výstavy betlémů otevře 
i nová expozice sakrálních předmětů v sakris-
tii kostela Zvěstování Panny Marie. Vystavené 
liturgické předměty nejsou veřejnosti příliš 
známé, po léta byly uloženy v depozitu Řím-
skokatolické farnosti Ostrov. Mají vztah nejen 
k městu Ostrov, ale i k západnímu Krušnohoří. 
Návštěvníci si budou moci prohlédnout boží-
darskou monstranci z roku kolem 1700, kte-
rou měšťané Božího Daru věnovali kostelu sv. 
Anny a která se řadí k nejkrásnějším monstran-
cím západního Krušnohoří. Dále ciborium, ka-
lich, patenu či štolu nebo historický ornát z 1. 
pol. 19. století ostrovského faráře.

Mgr. Miluše Kobesová, kurátorka výstavy
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POHLED DO HISTORIE PODĚKOVÁNÍ

DĚTI MOHLY DOVÁDĚT VE 
VZDĚLÁVACÍM CENTRU
Poslední říjnový pátek se žáci ze ZŠ Speci-
ální Ostrov zúčastnili akce DAKAR DYCOM 
GROUP ve vzdělávacím centru volného 
času Fantázie, kterou nám umožnila firma 
BMW – KV ve spolupráci s tímto centrem 
v Sokolově. Žáci si celé dopoledne užili na 
různých atrakcích a využili i příjemné pro-
středí solné jeskyně. Přímo v  zábavním 
centru byl vystaven nový model motocy-
klu této značky, který si žáci mohli prohléd-
nout. Na závěr pořadatelé všechny děti, 
které měly zájem, svezli na elektrickém sk-
útru a v motokárách. Touto cestou všem 
děkujeme za úžasný zážitek.

Faten Fakach

VZPOMÍNKY NA ČESKOU 
BESEDU
Dne 18.  října pořádal Svaz přátel města 
Ostrova spolu s  Městským úřadem se-
tkání starousedlíků v Kulturním domě. Po-
zvánku jsem si přečetl v Ostrovském mě-
síčníku a ani chvíli jsem nezapochyboval 
o  tom, že vystoupí ostrovské mažoretky 
s perfektně nacvičeným programem. Jaké 
však bylo moje překvapení, když vystoupil 
soubor Coutry Crock a když se ozvaly první 
tony České besedy. Vzpomněl jsem si na 
padesátá léta minulého století, když jsme 
se v tanečních hodinách učili české lidové 
tance – šotišku, trnku, mazurku a besedu. 
Spolu s hudbou jsem si slova s radostí za-
broukal a sledoval jsem s jakou chutí taneč-
nice a tanečníci tančí. Od tanečních jsem 
Českou besedu neviděl nikoho tančit 65 
let. Soubor se svým vystoupením postaral 
o krásný prožitek a donutil mě zavzpomí-
nat na mládí, kdy jsem besedu tančil, a na 
mé společnice. Tímto bych chtěl souboru 
srdečně poděkovat za krásně prožité odpo-
ledne, za jeho záslužnou práci a doufám, že 
to ocení i jiní. Můj dík patří všem, co se o tak 
milé a úspěšné setkání zasloužili.

Václav Lhoták (85), Plzeň

OSMIČKOVÉ OHLÉDNUTÍ
Konec roku je vždy časem bilancování, ča-
sem hodnocení. Tedy i já si dovolím malé 
ohlédnutí. Rok plný výročí máme téměř za 
sebou a ten nový již pomalu klepe na dveře. 
Oslavy města připomínající zlomové oka-
mžiky našeho státu u nás nebyly nikterak 
pompézní. Přesto si i  Ostrov významné 
osmičky připomenul. Ať už šlo o drobné 
výstavy, přednášky, či společný zpěv státní 
hymny. Jsem velmi rád, že se nakonec 
i v Ostrově podařilo vysadit nové památné 
stromy. První letošní lípa svobody byla vy-
sazena 24. října před základní školou Má-
jová. Památný strom byl vysazen nejen 
jako upomínka na 100. výročí republiky, ale 
i jako upomínka na 60. výročí zahájení vý-
uky v této škole. Jen o den později byla pře-
devším díky iniciativě Zdeňky Janischové 
vysazena lípa republiky u Domu kultury 
v parčíku Oty Hofmana. Samotnému aktu 
předcházel společný zpěv hymny a vystou-
pení Orbis Pictus a  školních pěveckých 
sborů. Rád bych tímto poděkoval všem, 
kteří se podíleli v průběhu celého jubilej-
ního roku na připomenutí významných 
událostí našeho státu.

Při této příležitosti je jistě vhodné i malé 
ohlédnutí za památnými stromy Ostrova. 
První památný strom, který se mi podařilo 
dohledat, byl vysazen již v roce 1950 v blíz-
kosti zámku (za dnešní zastávkou autobusu 
do Karlových Varů). Lípu jako upomínku 
na památku mírového sjezdu v Sokolově 
tehdy vysadil místní sbor dobrovolných 
hasičů. Tuto událost dodnes připomíná 
nejen lípa, ale i kamenný pomníček.

Další dvě lípy byly vysazeny díky inici-
ativě ostrovských junáků jako upomínka 
na 50. výročí vzniku republiky. Lípy svo-
body byly za veliké účasti místních oby-
vatel vysazeny 27. října 1968 před budo-
vou tehdejší 3. ZDŠ, dnešní základní škola 
Májová. Původní pamětní deska připomí-
nající vysazení lip se v době normalizace 
kamsi vytratila. Teprve v roce 2008 byla na 
budovu školy umístěna nová kovová pa-
mětní deska připomínající tuto význam-
nou událost.

Nejen lípy ale v  Ostrově připomínají 
významné výročí a  události. Partner-
ství měst Ostrov a Rastatt od roku 2001 
připomíná platan javorolistý, který byl 
28.  dubna vysazen v  zámeckém parku 
v  blízkosti dětského hřiště. Strom přá-
telství byl vysazen jako upomínka na 
desetileté výročí podepsání partnerské 
smlouvy mezi oběma městy. Své stromy 
mají v Ostrově i významné osobnosti. Při 
příležitosti setkání občanů s prezidentem 
republiky 12. dubna 2003 zasadil před Do-
mem kultury tehdejší prezident republiky 
Václav Klaus spolu s manželkou Livií další 
památný strom, tentokráte hloh. Man-
želku dalšího prezidenta, Olgu Havlovou 
nám od 4. září letošního roku připomíná 
magnolie vysazená v  zámeckém parku 
před Palácem princů. Plejádu památných 
stromů pak uzavírají již v úvodu zmíněné 
lípy vysazené v říjnu tohoto roku jako upo-
mínka na 100. výročí republiky.

Josef Macke
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KLIDNÉ PROŽITÍ SVÁTKÙ1

Růžena Švadleňáková
předák, 

s WITTE již 20 let

„Jsem pro WITTE jistotou 
a WITTE pro mě, 
již 20 let.“ 
• benefity
• zaučení nových kolegů
• jistota zaměstnání a pravidelného platu

Staňte se součástí WITTE , více informací na: witte-automotive.jobs.cz | 800 199 200

inzerce

TAJENKA KŘÍŽOVKY 
O CENY
Vážení čtenáři,
správné znění tajenky křížovky z minu-
lého čísla je SEDMNÁCTÝ LISTOPAD. 
Z  úspěšných luštitelů byla vylosována 
paní Hana Vorlová, která obdrží dvě 
volné vstupenky na vybrané představení 
Domu kultury Ostrov.

Tajenku křížovky z  tohoto čísla za-
šlete nejpozději do 6.  prosince na: 
mesicnik@ostrov.cz; případně doručte 
do Infocentra v  Domu kultury Ostrov, 
Mírové náměstí 733, v zalepené obálce, 
označené „Ostrovský měsíčník“. Vždy 
uveďte celé své jméno a kontakt na vás. 
Ze správných odpovědí opět vylosujeme 
výherce, který získá vstupenky na ně-
kterou z kulturních akcí Domu kultury 
Ostrov. Jméno výherce zveřejníme v Os-
trovském měsíčníku. Redakce měsíčníku 
Vám děkuje za zájem o křížovku a přeje 
příjemné chvíle při luštění.

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