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INFORMACE O VYDÁNÍ

Vážení a milí čtenáři, 

úvodem bych vás rád pozdravil a vyslovil 
poděkování všem, kteří přišli ve dnech 25. a 26. 
října 2013 do volebních místností a využili tak 
svého demokratického práva svým hlasem přispět 
k politickému uspořádání Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR. Volební účast v Ostrově byla 53, 
17%, k urnám přišlo 7486 voličů. Nejúspěšnější byla 
ČSSD s 22,6 %, na druhém místě bylo hnutí ANO 
2011 s 19,89 %, třetí skončila KSČM se 14,9 %, čtvrtí 
byli TOP 09 s 9,94 %, pátá skončila ODS s 8,75 %, 
šesté bylo hnutí Úsvit přímé demokracie                    
T. Okamury s 8,2%, sedmé bylo KDU-ČSL. se 4,06 %, 
na dalších místech skončily strany a hnutí, které 
měly 3 a méně procent hlasů. Věřím, že se v brzké 
době podaří dohodnout a sestavit stabilní vládu, 
která povede tuto zemi k prosperitě. 

Nicméně vážení a milí čtenáři, blíží se čas vánoční, 
ano Vánoce již klepou na dveře. Jsou lidé, v kterých 
Vánoce vzbuzují krásné emoce, vzpomínky                      
a radost. Jinému vyvstanou na mysli smíšené 
pocity, neboť Vánoce jsou hlavně o rodině, dětech, 
také o pohodě a klidu, no a než tohle nastane,                  
je potřeba překonat maratón předvánočního 
stresu se sháněním dárků, úklidem, pečením                  
a přípravou všeho na tyto velké svátky. Sám běžně 
nevyhledávám prostředí honby za dárky                            
či předhánění se v tom, kdo utratí více peněz, 
neboť to postrádá kouzlo nejkrásnějších svátků                 
v roce. Moc bych se přimlouval, aby k dárkům 
každý přibalil také pochopení a lásku pro druhého, 
více tolerance. Sám opravdu nevím, jestli je to tou 
předvánoční dobou…najednou si připadám 
citlivější, zranitelnější. Chtěl bych si udělat zejména 
ve svém nitru pořádek, nehonit se za věcmi, které 
mají přechodnou nebo vůbec žádnou hodnotu, 
chtěl bych být tolerantnější, chtěl bych pomáhat 
potřebným, ale snad ze všeho nejvíce bych se chtěl 
vrátit do dětství. Vánoce, které mám v paměti jako 
dítě, a vůbec ta doba, na kterou každý rok 
vzpomínám, jsou nenávratně pryč. Ale abych 
nekončil pesimisticky, přece jen budou pro mne 
letošní Vánoce něčím výjimečné a do dětství se 
svým způsobem vrátím….se svým nedávno 
narozeným synem Vojtíškem.  

Přeji krásné a pohodové prožití vánočních svátků.

MĚSTO PRO BYZNYS 2013 

OSTROVŠTÍ DIABETICI 
INFORMUJÍ

Město pro byznys je srovnávací výzkum,                        
do kterého se jednotlivá města nepřihlašují,                  
ale jsou do vyhodnocení zařazena automaticky. 
Cílem výzkumu je vytvořit diskusní platformu na 
téma možnosti malého a středního podnikání ze 
strany samospráv. 

V roce 2013 vyhodnotil srovnávací výzkum Město 
pro byznys opět 205 obcí s rozšířenou působností 
(ORP) a 22 městských částí hl. města Prahy. 
Metodika průzkumu je již šestým rokem založena 
na pořadí měst či městských částí v jednotlivých 
kritériích a následném výpočtu průměrného,                 
již výsledného pořadí všech zkoumaných měst 
(městských částí) souhrnně za všechna kritéria. 
Města a obce jsou vyhodnocována na základě 
čtyřiceti dvou kritérií rozdělených do dvou     
oblastí: PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ (dvacet 
jedna kritérií – např. vývoj počtu ekonomických 
subjektů, infrastruktura lokality, nezaměstnanost, 
změna počtu obyvatel) a PŘÍSTUP VEŘEJNÉ 
SPRÁVY (dvacet jedna kritérií – např. úspěšnost 
získávání dotací, kapitálové výdaje, podpora 
webových stránek, spokojenost s přístupem 
radnice ad.). Každá z oblastí se na výsledném 
hodnocení podílí vahou 50 %. Další informace na 
www.mestoprobyznys.cz.

Setkání zástupců měst, podnikatelů a médií                  
na téma „Spolupráce radnice a podnikatelů“ 
a vyhlášení krajských výsledků srovnávacího 
výzkumu Město pro byznys Karlovarského                
kraje 2013 se dne 30. října 2013 v 11.00 hod.                               
v Grandhotelu Pupp zúčastnil místostarosta 
města pan Milan Matějka. Týdeník Ekonom udělil 
městu Ostrov ve srovnávacím výzkumu ratingové 
hodnocení stupně A /B+, tedy město v dobré 
ekonomické kondici.

V posledních měsících jsme nedali do OM žádný 
příspěvek. To ale neznamená, že se u nás nic 
nedělo. O prázdninách jsme připravovali 
rekondiční pobyt pro diabetiky, který se konal                  
v září v Soběšisích. Úkolem tohoto pobytu              
je seznámit diabetiky a jejich rodinné příslušníky, 
jak se stravovat a sportovat ( jde hlavně                                 
o vycházky a rekreační sporty). Poslední roky                   
si zkoušíme na vlastní kůži uvařit netradiční, 
chutné a z dostupných zdravých surovin saláty.               
V měsíci říjnu jsme pořádali taneční odpoledne                                 
s občerstvením v T-klubu. K tanci a poslechu hrál       
p. Neveselý. Den 14. listopad je Světový den 
diabetiků, který slavíme pochodem. Této akce                  
se zúčastnilo třicet lidí. Je škoda, že to byli pouze 
členové naší organizace. Snad příští rok se k nám 
přidají i nediabetici našeho města a okolí.

Od 5. prosince 2013 do 27. února 2014 vždy                       
ve čtvrtek přijďte zaplatit do naší kanceláře 
členské příspěvky.
Za výbor ÚO Svazu diabetiků přeji všem občanům 
krásné a klidné Vánoce a v novém roce hodně 
zdraví.

Mgr. Lucie Mildorfová 

UPOZORNĚNÍ PRO PŘISPĚVATELE

Vážení čtenáři,
velmi nás těší zájem, který Ostrovskému měsíčníku 
projevuje tím, že se aktivně podílíte na jeho obsahu − 
zasíláte nám své připomínky, náměty a vlastní 
příspěvky, které pokrývají rozličné aspekty života             
ve městě. Dovolujeme si vás však upozornit, že pro 
zdárné zařazení článků je nutné uvedení vašich 
údajů, především pak celého jména. Je nám líto,               
ale nepodepsanou tvorbu z pochopitelných důvodů 
neotiskáváme.

Jan Železný, šéfredaktor Bc. Pavel Čekan, starosta

Příjem inzerce: 
+420 353 800 542, 
+420 353 800 511
Detaily ceníku naleznete na webu 
Domu kultury Ostrov v sekci Ostrovský měsíčník
(http://www.dk-ostrov.cz/o-nas/ostrovsky-mesicnik/)

INZERCE 
OSTROVSKÉHO 

MĚSÍČNÍKU

AKTUALITY Z MĚSTA

Judita Ilková, předsedkyně ÚO SD  
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řadou výhrad a omezení. Jenže dějiny nelze 
ohraničit „od − do“, ani podle momentální potřeby 
upravovat. Představují totiž nad lidské představy 
dlouhý a složitý proces. Teprve jeho nepřetržitým 
objektivním sledováním a doplňováním bílých 
míst a také publikováním výsledků se město stává 
skutečným a živým celkem, s vědomím dlouhého 
řetězu přírodních a lidských dějin a svého místa                   
v něm – nejen místem pobytu. 

Přejme si proto, aby se dalšímu ostrovskému 
spolku na této dlouhé a neschůdné cestě dařilo             
a jeho objevy a poznatky oslovovaly jak badatele, 
tak obyvatele města i odbornou veřejnost.

DALŠÍ KROK DO HISTORIE

Nominace nejúspěšnějších jednotlivců do 18-ti let 
věku za rok 2013. Hodnoceni mohou být ti 
sportovci, kteří se umístili na republikové úrovni 
(MR, republikové poháry – sezónní/roční, oficiální 
ME, MS). Jednotlivec bude hodnocen pouze 
jedenkrát v kalendářním roce (výsledky se 
nebudou sčítat). Návrh na finanční ohodnocení 
může podat pouze sportovní klub, oddíl, sdružení, 
který působí a je činný na území města Ostrov. Při 
samotném výběru nominovaných jednotlivců se 
bude rozhodovat vždy dle dosaženého úspěchu 
sportovce. 

Kategorie hodnocení: 
a) ve sportech, které jsou na seznamu 
olympijských sportů 
b) ve sportech ostatních – neolympijských           

Finanční limit pro ohodnocení jednotlivce:
1. místo – 6 tis. Kč
2. místo – 4 tis. Kč
3. místo – 2 tis. Kč

Nominace lze podávat do 31. prosince 2013 na 
Městském úřadě Ostrov, Klínovecká 1204, 
363 01 Ostrov, pan Ladislav Jurek, e-mail: 
ljurek@ostrov.cz.

Ladislav Jurek

ECOCHEESE K DOSTÁNÍ 
V INFOCENTRU

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ MLADÍ 
SPORTOVCI

Dne 13. listopadu 2013 byl do Květnové                            
a Moříčova umístěn kontejner společnosti 
Elektrowin, do kterého mohou obyvatelé 
odkládat vysloužilé drobné elektrospotřebiče 
(např. žehličky, fény, rychlovarné konvice, mixéry, 
vrtačky, apod.). Elektrozařízení se rozebírají                        
a dále recyklují nebo ekologicky odstraňují. 
Recyklovatelné materiály a použitelné součásti se 
vracejí zpět do výroby. Tyto dva kontejnery byly 
pořízeny z finančních prostředků společnosti 
ELEKTROWIN z Motivačního programu 2013. 
Doufáme, že naši spoluobčané z Květnové, 
Moříčova a okolí budou využívat těchto sběrných 
míst, ušetří si cestu na sběrný dvůr do Ostrova                   
a zároveň udělají něco pro životní prostředí.

MěÚ Ostrov

NOVÝ KONTEJNER ELEKTROWIN

Zdroj: MěÚ Ostrov.

V říjnovém Ostrovském měsíčníku vyšla zpráva                
o založení nového občanského sdružení – 
Ostrovského muzejního spolku. Zpráva sice 
stručná a nenápadná, ale závažného dosahu. 
Spolek má program opravdu náročný. Bude se 
totiž zabývat i nejstaršími dějinami a charakterem 
přírodního prostředí, a to nejen města samého            
ale i širšího okolí. Tedy tou částí dějin, ke které                 
je zatím k dispozici velmi málo literatury.                            
K procesu, který tu tehdy probíhal, pochopitelně 
písemné doklady neexistují, jde jenom o ty 
doslova hmatatelné, nesnadno dostupné                          
a zařaditelné. Jsou to fragmenty nádob či nástroje 
z kovu, kamene a kostí, předměty, které sloužily 
naším dávným předchůdcům a nebyly dosud 
nalezeny a poznány a které nelze objevovat                    
a sbírat náhodně, bez potřebných odborných 
údajů. Jde i o další stopy po existenci a způsobu 
člověka, který v naší oblasti žil – úhrnem                            
o archeologické nálezy a jejich hodnocení. Také 
však o krajinu Ostrovska, její charakter, přírodní 
podmínky a proměny i jejich příčiny a důsledky. 
Na tomto poli je ještě velmi mnoho bílých míst.

Jak napovídá název nového spolku, v perspektivě 
jeho působení je odvážný a do budoucnosti 
namířený projekt – oblastní muzeum, ve kterém 
by byly shrnuty a představeny všechny dosavadní 
poznatky a doklady, týkající se ostrovské oblasti, 
její prehistorie a historie i jejího přírodního 
prostředí. Předcházet mu a provázet jej má 
sborník, který zachytí výsledky dosavadního 
bádání a zároveň s ním i průběžný sběr muzejního 
materiálu. Zpracování a publikování poznatků                 
o oblasti, jejímž centrem Ostrov od samých 
počátků své existence byl, by představovalo 
prestižní počin města, vrchol dosavadní zatím 
stručné prezentace jeho minulosti a doklad o jeho 
kulturní úrovni.

Že z této činnosti vzejde řada nových poznatků,                     
o tom není pochyb. Ale založení tohoto nového 
spolku má i druhý, hlubší význam. Vypovídá totiž                 
o dalším kroku na cestě vedoucí k intenzívnějšímu 
vztahu k městu, o dobrovolné práci, která k němu 
směřuje a která se neobjevuje tak často. A je 
zvláště potřebná v naší oblasti, kde byly naráz 
přerušeny mnohé kulturní a historické souvislosti. 
Snaha o vyplnění této proluky byla navíc                    
v minulém režimu často nevítána a podmíněna 

Mgr. Zdenka Čepeláková

V minulém čísle Měsíčníku jste se seznámili                     
s krabičkami Ecocheese, do kterých můžete sbírat 
použité baterie ve svých domácnostech.                       
Ze zmíněného článku víte, kde je možné takovou 
krabičku objednat. Ale pokud nemáte možnost               
si krabičku objednat přes internetové stránky, 
není nic jednoduššího než si zajít do Domu kultury 
Ostrov do Infocentra,  kde si můžete zcela zdarma 
krabičku vzít. I tam si můžete vybrat barevnou 
variantu. 

Bc. Petra Niederhafnerová, 
odbor majetkové správy

AKTUALITY Z MĚSTA
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V Základní škole Ostrov, Masarykova 1289 se                  
ve středu 23. října 2013 konala školní a komunitní 
podzimní slavnost. Slavnost byla pro žáky                          
i učitele vyvrcholením jejich snažení v celoškolním 
osmitýdenním projektu. Za osm týdnů žáci                         
s pomocí učitelů virtuálně „procestovali“ svět 
podobně jako Phileas Fogg v roce 1872 (této role 
se zdatně chopil ředitel školy Mgr. Helmut    
Harzer). Ve stopách P. Fogga se žáci vydali                         
z Londýna do severní Afriky, propluli Suezským 
průplavem do Kalkaty v Indii, prošli hustým 
pralesem na slonech do Bombaje, pak se ocitli 
v Hongkongu, kde se nalodili, aby se mohli 
přepravit do japonské Jokohamy. Odtud je čekala 
pouť Tichým oceánem do San Francisca. Napříč 
severoamerickým kontinentem se po železnici 
dopravili do New Yorku a odtud přes Atlantský 
oceán zpět domů do Anglie. 
Jednotlivé třídní kolektivy mohly získat finanční 
odměnu v hodnotě pěti školních liber za každý 
splněný úkol, který byl v průběhu cesty zveřejněn 
v největším britském deníku The Times (pozn. 
stránky tištěny v češtině). Každá třída mohla 
prezentovat jednotlivé etapové cíle v podobě 
kulis, kostýmů či kulinářských dobrot. Tak se 
alespoň žáci mohli dozvědět to nejzajímavější                 
z místní historie, současnosti, přírodních 
podmínek i o významných osobnostech 
jednotlivých regionů. 

Pro karnevalový rej i školní soutěž se předpokládal 
kostým gentlemana a dámský oděv typický                   
pro polovinu 19. století,  nebo kostýmy 
charakteristické pro místa, která během cesty žáci 
s učiteli procestovali, např. Egypt, Indie, Čína, 
Japonsko, Divoký západ, New York ad. Školní                    
a komunitní podzimní slavnosti se s velkým 
potěšením zúčastnili pánové starosta Bc. Pavel 
Čekan a místostarosta Milan Matějka. 

Vážení přátelé, ani se nechce věřit, ale konec roku 
2013 je tady. Jaký byl z pohledu zahrádkáře? Svůj 
úsudek si uděláme každý sám podle toho,                       
co jsme od něj očekávali, jak jsme byli nároční.                 
U někoho nestál za nic, pro druhého byl 
„normální“ a pro dalšího báječný. Bilancování roku 
bude předmětem zpráv o činnosti osad i ZO ČZS 
na schůzích. Proto se dnes zdržím jeho hodnocení. 
Ale pár slov na závěr roku mi jistě dovolíte. 

V drtivé většině jsou zahrádky zazimovány a osady 
jsou opuštěné. Záhony jsou zryty, choulostivé 
rostliny zakryty, shrabané listí v kompostu a další 
podzimní práce za námi. Že máme uklizený 
vodoměr a zahradní nářadí, připravené krmítko 
pro ptáčky, je už samozřejmostí. Jen si dovolím 
připomenout. Nezapomeňte na zabezpečení chat 
a ostatního zařízení na zahrádce před zloději. 
Hodnotnější věci je lepší odnést domů. A vyplatí 
se domluva se sousedy o vzájemné pravidelné 
kontrole stavu zahrádky. V tuto dobu dostáváme 
vyúčtování za vodu a poplatky za užívání zahrady. 
Řadu let platí, že za spotřebovanou vodu je nutno 
zaplatit do konce tohoto roku. Nájemné                           
s ostatními poplatky jsou splatné do 30. dubna 
následujícího roku. Stává se, že některé platby               
se zpozdí a pak následuje penále. Dbejte proto            
na jejich včasné uhrazení. Před platbou 
nezapomeňte zkontrolovat správně vyplněný 

V říjnu jsme zasahovali celkem u dvaceti čtyř 
událostí, z toho byla devětkrát technická pomoc, 
osmkrát požár a sedmkrát dopravní nehoda.                

V Palackého a Hlavní ulici bylo nutno otevřít byt. 
Na žádost PČR jsme vyprošťovali další utonulou 
osobu v potoce u hřbitova. V ulici Odborů jsme 
dvakrát čerpali vodu za zatopeného sklepa a pod 
mostem u světelné křižovatky jsme odstraňovali 
naplaveniny. Na silnici č.13/I mezi Stráží nad Ohří   
a Bočí jsme odstraňovali padlý sloup do vozovky. 
Naši pomoci si vyžádala ZZS Ostrov. K vyproštění 
osoby zpod osobního vozidla jsme byli vysláni                  
do Dolního Žďáru, osobu se bohužel nepodařilo 
zachránit. 

Požár kontejneru jsme likvidovali v ul. Hlavní                     
a Kolárova. S jednotkami SDH Jáchymov, Boží Dar 
a jednotkou HZS KV jsme zasahovali u požáru               
ve střešní konstrukci budovy v ul. Dukelských 
hrdinů v Jáchymově. Požár bytu v panelovém 
domě v Lidické ul. v Ostrově jsme likvidovali 
společně s jednotkou SDH Hájek a HZS KV. Požár 
trávy jsme likvidovali v ul. Dukelských hrdinů, na 
požár osobního auta jsme vyjížděli na kruhový 
objezd u průmyslové zóny. K dopravní nehodě 
dvou motocyklů jsme vyjížděli na silnici č.13/I           
za Stráží nad Ohří, dále na světelnou křižovatku,                
kde  se srazila dvě osobní auta, dále na kruhovém 
objezdu v Jáchymovské ulici a další nehoda se 
stala v Moříčovské ulici. 

S jednotkami HZS KV a Klášterec nad Ohří jsme 
zasahovali u vážné dopravní nehody nákladního 
vozidla s dodávkovým na silnici č.13/I mezi Stráží 
nad Ohří a Bočí. Po nehodě zůstal řidič dodávky 

zaklíněn v kabině vozu, a proto musel být 
vyproštěn pomocí hydraulického vyprošťovacího 
zařízení a poté byl předán záchranné službě. Naše 
jednotka zasahovala společně s SDH Boží Dar                
a HZS KV u dopravní nehody bagru na Pašerácké 
stezce pod Klínovcem. Bagr se při stavebních 
pracích převrátil do příkopu a jeho řidič utrpěl 
vážná poranění. Na místě nehody zasahovala                 
i horská služba Boží Dar.

Protože se blíží Vánoce, chtěl bych všem našim 
čtenářům, kamarádům, kolegům popřát klidné                 
a šťastné prožití vánočních svátků a do nového 
roku hodně štěstí a zdraví.

variabilní symbol, kterým je pětimístné číslo vaší 
zahrádky!

 Průběh členských schůzí osad napovídá, že účast 
členů nevybočuje z předešlých roků. Je potěšující, 
že na dosavadních jednáních jsou plněny úkoly, 
pro které byly svolány. Věřím, že aktivita z osad se 
přenese i na výroční schůzi ZO ČZS a jejím 
úspěšným průběhem završíme rok 55. výročí 
založení naší ZO ČZS. Jen pro ilustraci uvádím, čím 
by se měla výroční schůze ZO zabývat. Především 
volbou členů výboru ZO a zcela nově kontrolní 
komisí ZO ČZS.  K projednání bude předložen plán 
činnosti ZO na rok 2014. Tady očekáváme, že                  
se delegáti aktivně zapojí do jeho projednávání                
a přijdou i se svými náměty na doplnění. Na 
programu bude také diskuse ohledně výše 
organizačního příplatku a projednání rozpočtu 
ZO.  A ještě malý dovětek. Konání schůze výbor 
plánuje provést ve velmi pěkném prostředí                   
na Vejškovce. 

Vážení přátelé, dovolte mi, abych svým jménem              
i celého výboru ZO ČZS popřál všem členům ČZS                            
a ostatním zahrádkářům v příštím roce pevné 
zdraví a mnoho spokojenosti a úspěchů v naší 
činnosti.

Mgr. Lucie Mildorfová

Zdroj: MěÚ Ostrov.

AKTUALITY Z MĚSTA

KOMUNITNÍ 
PODZIMNÍ SLAVNOST NĚKOLIK SLOV PRO ZAHRÁDKÁŘE

HASIČI V ŘÍJNU

Petr Kadlec 

Milan Kuna, JSDH Ostrov 
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Letošní sezona byla pro náš klub úspěšná, i když 
jsme se potáceli s nemalými zdravotními 
problémy (a to jak koníkovými, tak i lidskými), vše 
jsme ale nakonec za pomoci rodiny, přátel                        
a příznivců našeho klubu zvládli a za to všem za 
celý náš klub děkuji!

Poděkování patří zejména p. Langovi (fi. Largos 
s.r.o.), za jehož pomoci jsme uhradili nákladnou 
operaci a pobyt na veterinární klinice Bieberstein 
v německém Chaamu naší klubové kobylce 
Sabrině, která by bez tohoto zákroku její kolikový 
stav nezvládla. Cesta byla trnitá, ale kobylka                   
se  úspěšně zotavuje a již brzy bude opět                         
k dispozici klubovým dětem. Dále patří velké 
poděkování městu Ostrov, které již několik let 
podporuje činnost našeho klubu. Zároveň                 
jsme hrdí na to, že můžeme touto formou 
reprezentovat nejen naši stáj, ale hlavně naše 
město i celý region (letos premiérově i ČR).

Účast a výsledky naší činnosti:
Domácí akce:
Májový Prima Cup − vítězkami letošního 
klubového trojboje se staly: Martina B. (Sabrina), 
Denča P. (Ray) a Terezka B. (Prima Beta) z celkového 
počtu dvaceti dvou jezdců, z nichž nejmladšímu 
bylo pět let.

Soutěž ml. chovatelů pony − 1. místa ve třech 
věkových kategoriích obsadili Monika T., Káťa P.              
a nejmladší Kristýnka Š. Celkem soutěžilo dvacet 
dva mladých chovatelek.

Výjezdní akce:
Mezinárodní šampionát welsh pony a cob               
Hradec Králové − zde jsme opět již potřetí v řadě 
získali ocenění a zápis do Hlavní plemenné                 
knihy a akceleračního (státem dotovaného) 
chovatelského programu, tentokráte mladé 3l. 
klisny welsh pony sekce B. 

Prigo's Delu Suprise − mimo jiné jsme zde získali           
2 x 2. místo ve výstavách a 1 x 1. místo a 1 x 2. místo 
ve výstavních dětských soutěžích.

 Václav Silovský, strážník

ZE ZÁZNAMŮ 
MĚSTSKÉ POLICIE 

Dne 29. října 2013 
byli strážníci požádáni  PČR 
Ostrov o spolupráci ve věci 
prověření sklepních prostor v ulici Severní, neboť 
se v těchto prostorách má pohybovat cizí muž, 
který zde pravděpodobně i přespává. Strážníci 
provedli kontrolu sklepních prostor, přičemž byl 
hlídkou zajištěn mladý muž. Tento se hlídce 
doznal, že má na svědomí četné vloupání do 
sklepních prostor a jejich vykrádání. Strážníci též 
zajistili věci, které si muž opatřil trestnou činností. 
Muž byl následně předán hlídce PČR Ostrov, která 
celou věc dále šetří.
 
Dne 3. listopadu 2013 v nočních hodinách bylo 
hlídkou MP Ostrov v ulici Masarykova spatřeno 
tzv. „kličkující“ vozidlo Ford Escort modré barvy. 
Vzhledem jednání řidiče, který „vedl vozidlo“                  
po komunikaci v rozporu s pravidly silničního 
provozu, pojali strážníci  podezření, že se jedná               
o řidiče pod vlivem alkoholu. Uvedené vozidlo 
bylo hlídkou zastaveno a jeho řidič byl vyzván                   
k orientační dechové zkoušce. Již při komunikaci                   
s řidičem vozidla bylo strážníkům jasné, že se trefili 
do černého. Z muže byl silně cítit alkohol, což 
potvrdila i orientační dechová zkouška, kdy mu 
bylo naměřeno 1,325 promile alkoholu v dechu. 
Muž je tak podezřelý ze spáchání trestného činu. 
Na základě tohoto zjištění byla na místo přivolána 
hlídka PČR Ostrov, která si věc převzala.
 
Dne 10. listopadu 2013 si při noční kontrole 
katastru města hlídka MP Ostrov povšimla   
vozidla, které mělo otevřený kufr. Jednalo se                  
o vozidlo značky Toyota Auris černé barvy, 
zaparkované u ulici Horská. Vozidlo bylo 
odemčené a u vozidla se nikdo nenacházel. 
Hlídka MP Ostrov na místo přivolala hlídku PČR 
Ostrov, která provedla lustraci vozidla. Zjistilo se, 
že majitelem vozidla je vietnamská žena,                   
bydlící v uvedené ulici. Hlídka MP Ostrov   
následně roztržitou majitelku vozidla vyrozuměla                            
a majitelka si vozidlo uzamkla a hlídkám MP a PČR 
Ostrov poděkovala.
 
Dne 11. listopadu 2013 v ranních hodinách            
přijala hlídka MP Ostrov oznámení, že v ulici 
Krušnohorská z odkládacího boxu na denní tisk 
byly odcizeny noviny a časopisy. Pravděpodobně 
vášnivý čtenář tak způsobil škodu v hodnotě 
přesahující částku 2000 Kč. Pro podezření                      
ze spáchání trestného činu hlídka MP na místo 
přivolala hlídku OO PČR Ostrov, která si celou 
událost převzala.
 
Od 1. října do 11. listopadu 2013 hlídky MP 
Ostrov odvedly kus kvalitní práce, kdy kontrolou, 
vlastním šetřením a i za přispění policie v katastru 
města Ostrov odhalily, zadržely a předaly policii 
celkem pět podezřelých ze spáchání trestných 
činů. Jde vidět, že strážníci nejsou ke svému okolí 
lhostejní, že mají otevřené oči a že ke své práci 
přistupují zodpovědně.                          

SEZÓNA 2013 V PRIMA HORSELAND KLUBU

Následovala dlouho očekávaná premiéra – 
zahraniční akce Welsh Pony Germany Show,                
kde jsme získali v tvrdé konkurenci ve výstavě               
4. místo pro plem. hřebce Prigo's Frisbee a 2. místo 
pro klisnu Limetree Proud, která se dále účastnila                    
i sportovních soutěží a závěrem dne získala 
prestižní ocenění − Reserve Champion Show + 
Ride (Rezervní vítěz spojené kategorie výstava + 
sport).

Na konci roku nás již tradičně čeká Mikuláš v Prima 
horselandu a vánoční výprava za lesní zvěří                       
s nadílkou.

Děkujeme všem našim členům, sponzorům                         
a  příznivcům. Jsme tu pro vás a přejeme krásné 
svátky a úspěšný vstup do nového roku 2014!

Více o nás na www.primahorseland.snadno.eu 
nebo na Facebooku: 
https://www.facebook.com/staj.primahorseland.

Zdroj: Denisa Pačanová.

Denisa Pačanová, 
předsedkyně klubu

 KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

RNDr. František Wohlmuth, 
předseda KČT Slovan Karlovy Vary 

        

Kalendář veřejných turistických akcí
v prosinci 2013:

   7. 12. Praha – předvánoční výlet do hlavního 
                    města               
13. 12. O adventu do rakouského Salzburgu  
                    (pá – ne) 
21. 12. Ze statku Bernard v Královském Poříčí 
                    na královský hrad Loket  
26. 12. O Vánocích na Štěpána za památkami 
                    Karlových Varů 
28. 12. Duchcov – na zámek Dux 
                    za Casanovou a Valdštejnem 

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

Babia hora – královna Oravy (zdroj: KČT).
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Petra Žlutická, 
vedoucí EC MDDM Ostrov

V prosinci bychom rádi nadělili malý dárek 
především ženám, pro které jsme do naší 
rozšířené programové nabídky zařadili nový 
lifestylový program TLC. Ten nabízí zajímavý 
obsah zaměřený na životní styl: pořady zaměřené 
na lidský život, rodinu, rodičovství, jídlo, zábavu              
a skutečné příběhy. TLC pokrývá vše, s čím                      
se dnešní ženy setkávají, reaguje na jejich potřeby, 
přijímá jejich odlišnosti a respektuje jejich 
individuální volbu. 

Program TLC naleznete v 7. multiplexu na 
frekvenci 570MHz, kde nahradí programy RTL                   
a RTL2. Ty se přesunou na pozici Novinka 3, tj.                  
do 3. multiplexu. 

A protože program TLC patří do skupiny programů 
Discovery, připravili jsme spolu s nimi pro naše 
předplatitele malou soutěž o ceny. Stačí jen 
správně odpovědět na otázku: Jaký je význam 
slova discovery? Své odpovědi můžete zasílat                
do 15. prosince 2013 na adresu Kabel Ostrov,              
Mírové nám. 733, Ostrov nebo e-mailem                         
na marketing@tv-ostrov.cz nebo prostřednictvím 
našeho facebookového profilu TV Ostrov.                      
Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce. 

Změna pořadů vyhrazena! 
Aktuální informace o připravovaném vysílání 
můžete vždy s předstihem sledovat na Facebooku 
TV Ostrov, kde nám můžete také sdělit jakékoli 
návrhy, připomínky, dotazy nebo náměty na 
reportáž.
Premiéra vysílání začíná vždy ve čtvrtek v 18.00 
hodin. Opakování vysílání: pátek – úterý každou 
sudou hodinu od 10.00 nově do 24.00 hod.,                  
a ve středu jsou reprízy ukončeny ve 14.00 hod. 
Mezi reprízami vysíláme Informační smyčku,                 
do níž můžete zadat svou inzerci prostřednictvím 
telefonního čísla 777 572 089.

PLÁN VYSÍLÁNÍ – PROSINEC 2013

5. prosince 2013
18.00        Zahájení programového bloku
                    Zprávy + Informační servis + Policejní 
                    zpravodajství + Okénko z radnice
                    S-mix
                    Kulturní měšec – v něm vás zavedeme 
                    například na výtvarné dílny 
                    v letohrádku, výstavu Betlémů 
                    v kostele Zvěstování Panny Marie, 
                    na Noc divadel ale také na přednášku 
                    Pravěk na Karlovarsku. 
11. prosince 2013  
15.00        Přímý přenos jednání zastupitelstva
12. prosince 2013
18.00        Záznam jednání zastupitelstva 
                    města Ostrov  
                    

19. prosince 2013
18.00        Zahájení programového bloku 
                    Zprávy + Informační servis + Policejní 
                    zpravodajství + Okénko z radnice
                    Kinotip − prosincové premiéry na 
                    plátnech kin.
                    Škola hrou – tentokrát navštívíme 
                    Gymnázium Ostrov.
26. prosince 2013   
18.00        Zahájení programového bloku 
                    Celoroční sestřih I. část – 
                    to nejzajímavější ze zpráv TV Ostrov 
                    z první poloviny roku 2013
                    Rozhovor na téma – na uplynulý 
                    rok se podíváme s ředitelem 
                    Ostrovské teplárenské a.s. 
                    Ing. Radkem Havlanem.

Ing. Libuše Benešová, jednatelka

Srdečně Vás zveme 
k příjemnému nákupu.

FARMÁŘSKÉ 
TRHY

Centrální tržiště Ostrov 
pořádá

dne 18.12.2013
 

čas  konání 
9:00 - 17:00 hod.

 

EKOCENTRUM V PROSINCI

VEČERNÍ PROHLÍDKA
Pá 13.12., 18.30 a 19.30 hod.
Pracovníci ekocentra vás srdečně zvou na noční 
prohlídku. Budete mít možnost poznat, jak to                 
v ekocentrum vypadá po zavírací době, hlavně ale 
pozorovat chování zvířat, která jsou na večer jiná 
než během dne. Zejména zvířata soumračná                  
a noční, např. některé druhy ještěrek a dravců, 
bývají v tuto dobu daleko aktivnější. Prohlídky                
s výkladem začínají v 18.30 a 19.30 hod. a trvají 
zhruba 45 min.

VÁ N O Č N Í  T V O Ř E N Í  Z  O D PA D O V É H O  
MATERIÁLU
So 14.12., od 13.00 do 17.00 hod. 
Přijďte si vyrobit vánoční ozdobu na stromeček 
netradiční metodou. Budeme vyrábět ozdoby 
nejen z papíru, ale i z petlahví, ruliček od 
toaletního papíru, z novin, bavlnek a spoustu 
dalšího materiálu. Přezůvky s sebou!

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE „POZNEJ A CHRAŇ“
Ve středu 18. prosince v 16.30 hod. se uskuteční 
vyhlášení dlouhodobé vědomostní soutěže 
„Poznej a chraň“, která trvá od května do listopadu. 
Do této soutěže se zatím zapojilo 166 účastníků.  
Vylosovaní výherci za měsíc listopad budou 
kontaktování telefonicky. Výherci soutěže: Jakub 
Miozga, Kryštof Jiřík, Patricie Novotná, Lea 
Kalvasová, Simona Možná, Zdeněk Bešťák, Břetik 
Livora, Veronika Doležalová, Jiří Kház, Gita 
Jakubíková, Michaela Hronová a Míra Gašpěrík. 
Výhercům gratulujeme!

VÁNOČNÍ KRMENÍ ZVÍŘÁTEK
Po 23.12., 10.00 – 16.00 hod.
Štědrý den je nerozlučně spjat s pohodou, 
setkávání přátel a především s dárky. Ani 
ekocentrum MDDM nezůstává stranou. O zvířátka 
v ekocentru je o Vánocích postaráno stejně dobře 
jako každý jiný den v roce. Pokud jim chcete přijít 
popřát a přinést nějaký dárek, můžete. Vhodné je 
například tvrdé pečivo, zelenina (mrkev, salát, 
čínské zelí) a čerstvé ovoce. Zvířata ocení i piškoty 
a jiné pochutiny. 

PROHLÍDKY PRO VEŘEJNOST
V zimním období od 1. prosince 2013 do 30. 
března 2014 bude jako každý rok z důvodu 
klidového zimního režimu většiny chovaných 
zvířat ekocentrum otevřeno pouze ve všední dny 
od 13.00 do 17.00 hod. 
Po dobu vánočních prázdnin 24. prosince 2013 – 
5. ledna 2014 bude ekocentrum uzavřeno. Rádi 
přivítáme děti a rodiče s dětmi na mimořádných 
vánočních prohlídkách, které jsou 26. a 27. 
prosince od 10.00 do 16.00 hod. V novém roce 
2014 zahájí kroužky svou činnost v týdnu od 6. 
ledna. 

PODĚKOVÁNÍ 
Z a m ě s t n a n c i  e k o c e n t r a  d ě k u j í  v š e m  
návštěvníkům, kteří našim zvířátkům přinesli 
suché pečivo a jiné laskominy. Budeme velice rádi 
za další takovou podporu.
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klientům. V rámci 45. ročníku filmového                            
a televizního festivalu Oty Hofmana, jehož byla 
Nemocnice Ostrov partnerem, přišli zpříjemnit 
n e m o c ný m  d ě te m  p o by t  v  n e m o c n i c i  
organizátoři festivalu. Dětem rozdali dárečky                      
a vykouzlili jim tak úsměv na tváři. Nemocnice 
Ostrov úspěšně prošla akreditačním šetřením 
Spojené akreditační komise (SAK). Cílem                 
šetření bylo objektivně posoudit dodržení 
standardů popisující postupy a činnosti, které 
vedou k zajištění odpovídající úrovně kvality 
poskytované péče. Získání certifikátu o udělení 
akreditace by mělo být pro klienty i jejich blízké 
jasným signálem, že nemocnice poskytuje kvalitní 
a bezpečnou péči. Nemocnice Ostrov si zachovala 
a obhájila statut akreditovaného pracoviště do                    
7. října 2016. 

V listopadu 2013 byly spuštěny nové internetové 
stránky společností NEMOS GROUP, konkrétně 
společností NEMOS PLUS – www.nemostrov.cz, 
NEMOS SOKOLOV – www.nemosok.cz a NEMOS 
AMBULANCE – nemosambulance.cz. V letošním 
roce se k datu 11. listopadu 2013 uskutečnilo 572 
porodů, hospitalizováno bylo 6873 klientů, 
operováno bylo 1653 klientů a na ambulancích 
bylo ošetřeno 25814 klientů. 
Závěrem děkujeme čtenářům a všem občanům 
města za projevenou podporu a důvěru.                 
Přejeme krásné a klidné prožití vánočních svátků       
a v novém roce pevné zdraví.

Andrea Zvolánková, 
PR specialistka Nemocnice Ostrov (red. kráceno)

BILANCE 
NEMOCNICE OSTROV 2013

Když se v závěru roku 2013 ohlédneme zpět, byl 
letošní rok pro Nemocnici Ostrov celkem úspěšný. 

Za účelem zkvalitnění péče provozuje Nemocnice 
Ostrov už druhým rokem NONSTOP NEMOSLINKU 
na tel. čísle 800 251 251. Jedná se o bezplatné 
telefonické spojení ,  kde jsou k l ientům 
poskytovány kvalitní a přesné informace                           
o nemocnici. V lednu jsme obdrželi informaci,                  
že v celostátním projektu Nemocnice ČR 2012 
získala Nemocnice Ostrov titul a pečeť „Nejlepší 
nemocnice kraje 2012“. V neděli 6. ledna 2013                
ve 14.40 hod. se v ostrovské nemocnici narodil 
první občánek města Ostrova, kterým je Jan 
Hlušek. Vážil 2400 g a měřil 47 cm. Začátkem ledna 
2013 probíhaly v rámci zkvalitnění poskytovaných 
služeb stavební úpravy na dětském oddělení. 
Zmodernizovány byly dva mateřské pokoje. 
Dětské oddělení má nyní čtyři mateřské pokoje                 
s televizním přijímačem a s vlastním sociálním 
zařízením pro rodiče dětí, které jsou zde 
hospitalizovány. Na dětské oddělení zakoupila 
nemocnice dva nové ultrazvukové inhalátory AIR 
Projet a dva nové zvlhčovače vzduchu Sencor. 
Novorozenecké oddělení Nemocnice Ostrov 
navázalo spolupráci se společností HIPP. Výrobky 
HIPP Babysanft s extra jemnými recepturami 
dostávají maminky na oddělení šestinedělí. 
Zároveň je maminkám po porodu nabízen kojící 
čaj HIPP mama s obsahem anýzu, fenyklu a kmínu 
na podporu tvorby mléka.

V rámci stěžejního programu laparoskopických 
operací tříselných kýl byla na chirurgickém 
oddělení Nemocnice v Ostrově poprvé v České 
republice aplikována nová verze samoadhesivní 
síťky firmy Bard. Chirurgické oddělení Nemocnice 
Ostrov bylo vybráno pro velké zkušenosti s tímto 
typem operací. Od ledna 2010 bylo provedeno 
pět set dvacet laparoskopických operací 
tříselných kýl s využitím několika typů 
samoadhesivních sítěk. Výhodou nové síťky je 
velmi snadná úprava, velmi dobrá pružnost                      
a schopnost optimální a rychlé integrace. Úspěšná 
operace byla provedena v dubnu 2013.

V květnu 2013 byla z důvodu velkého zájmu 
klientů v Nemocnici Ostrov zahájena činnost 
psychiatrického stacionáře. Stacionář je klientům 
k dispozici každý pátek v čase od 12.00 do 15.00 
hod. v přízemí na psychiatrické ambulanci.                       
V červnu 2013 připravila Nemocnice Ostrov kurz 
resuscitace pod vedením primářky oddělení DIP, 
ARO MUDr. Ivy Jarošové pro Městskou policii 
Ostrov. Nemocnice Ostrov zároveň zajistila 
nadstandardní vybavení lékáren ve služebních 
vozidlech městské policie pro lepší servis                           
a neodkladnou péči, včetně ochranných 
pomůcek, v případě poskytnutí první pomoci 

MUDr. Jiří Štefan, 
zdravotní ředitel NEMOS PLUS s.r.o. Mgr. Lucie Mildorfová 

Vážení, dovoluji si vám oznámit, že v době od 7. 
prosince 2013 do 1. ledna 2014 bude z provozních 
důvodů uzavřeno gynekologicko-porodnické 
oddělení a dětské oddělení v NEMOS PLUS s.r.o.           
v Ostrově. Uzavřena bude jak lůžková, tak                               
i ambulantní část. Zároveň dojde k omezení 
provozu chirurgického oddělení v termínu od               
9. prosince 2013 do 1. ledna 2014. Uzavřena bude 
lůžková část oddělení, ambulantní provoz bude 
zajištěn ve všední dny od 7.00 do 15.00 hod.                      
Z důvodu technické poruchy bude dočasně mimo 
provoz CT. Péče pro pacienty bude zajištěna                     
v NEMOS SOKOLOV s.r.o. Ústavní pohotovostní 
služba /pohotovost mimo pracovní dobu, 
víkendy, svátky nebude zajišťována od 7. prosince 
2013 do 1. ledna 2014 na chirurgickém, dětském           
a gynekologicko-porodnickém oddělení.  
Pohotovost bude zajišťovat pouze interní 
oddělení.

V době od 16. prosince 2013 do 1. ledna 2014 
bude uzavřeno rehabilitační lůžkové oddělení. 
Rehabilitační ambulance bude do konce roku 
2013 v provozu.
 
Dále Vás informujeme, že z důvodu technické 
poruchy je dočasně mimo provoz CT. Péče pro 
klienty bude zajištěna v Nemocnici Sokolov.

UZAVŘENÍ GYNEKOLOGICKO-
PORODNICKÉHO ODDĚLENÍ

Jaroslav Chmelík, zástupce ŘŠ ZUŠ Ostrov

3.12. Koncert pro Charitu Ostrov − 
Flétnový soubor Josefa Traksla vystoupí na již 
tradičním předvánočním pořadu pro důchodce. 
Společenský sál, 16.00 hod.
4.12. Vánoční koncert sólistů − 
Na půdě Staré radnice vystoupí nejen žáci 
hudebního oboru. V 17.00 hod.
6.12. Swing Melodi Ostrov − 
Úžasné melodie z let třicátých zazní v divadelní 
sále DK. V 19.00 hod.
10.12. I. Interní vánoční koncert 
− V sále ZUŠ zahrají žáci hudebního oboru. 
V 17.00 hod.
11.12 Třídní koncert − 
V malé sále ZUŠ zahrají žáci Heleny Šťastné.                       
V 17.00 hod.
12.12. II. Interní vánoční koncert − 
V sále ZUŠ zahrají žáci hudebního oboru. 
V 17.00 hod.
13.12. Bubenický workshop − 
V sále ZUŠ proběhne bubenický seminář pod 
vedení  Pavla Valdmana. V 18.00 hod.
15.12. Adventní koncert ZUŠ 
− V divadelní sále DK vystoupí nejen jednotlivci   
ale i soubory ZUŠ. Vánoční výzdobou se bude 
prezentovat výtvarný obor. V 15.00 hod.
17.12. Koncert žesťového odd. −
V Oranžerii Václava Havla Městské knihovny 
Ostrov zazní tóny žáků J. Novotného, J. Klauka                  
a J. Traksla. V 17.00 hod.
18.12. Třídní koncert −
 V sále ZUŠ zahrají žáci Libuše Vilímovské. 
V 16.30 hod.
19.12. Koncert bicích nástrojů −
 V T-klubu DK se představí žáci Petra Tyra. 
V 18.00 hod.
20.12. Koncert zpěváků −
V Oranžerii Václava Havla ostrovské knihovny 
zazpívají žáci Kateřiny Bodlákové.

PROGRAM ZÁKLADNÍ 
UMĚLECKÉ ŠKOLY

Ekocentrum MDDM Ostrov vyhlásilo v měsíci 
červnu a znovu v měsíci září letošního roku 
výtvarnou soutěž o logo pro tuto organizaci. 
Soutěž byla určena žákům základních škol, 
studentům středních škol i široké veřejnosti. Akci 
zaštítil starosta města Bc. Pavel Čekan. Své návrhy 
mohli zájemci posílat do 16. října 2013. Slavnostní 
vyhlášení autora/autorky vítězného návrhu                    
a předání ceny – mobilního telefonu – proběhlo     
ve středu 23. října 2013 v 16.00 hod. v Ekocentru 
MDDM Ostrov za účasti zástupců ostrovské 
radnice, starosty Bc. Pavla Čekana a místostarosty 
pana Milana Matějky, ředitele MDDM Ostrov Mgr. 
Ivana Matouše ad. Vítězkou grafického návrhu              
se stala Eliška Failová (mnozí znají z návštěv 
Posvátného okrsku). Při závěrečném hodnocení  
se dostalo i na ostatní soutěžící, kteří byli taktéž 
odměněni věcnými cenami. Logo se vymaluje              
na venkovní zeď budovy ekocentra a bude 
nasvíceno, aby zviditelnilo objekt pro příchozí 
návštěvníky. Zároveň se bude logo objevovat na 
propagačních materiálech Ekocentra MDDM 
Ostrov.

NOVÉ LOGO PRO EKOCENTRUM



Na prosinec jsme pro vás připravili dva počítačové 
kurzy, a to Základy MS Excel a kurz s názvem 
Domácí počítačová síť. O počítačových sítích                  
v domácnosti, routerech, připojení k internetu            
a zabezpečení se dozvíte více 9. prosince od 17 
hod. Kurz práce s tabulkovým editorem – Základy 
práce s MS Excel − je rozdělen do dvou částí. První 
část proběhne 3. prosince od 17 hod. a část druhá 
hned 5. prosince, také od 17 hod.  Počítačové 
kurzy jsou ZDARMA, ovšem je nutná předběžná 
rezervace, kterou můžete provést na našich 
internetových stránkách, e-mailem, telefonicky 
nebo osobně.

V pátek 6. prosince od 19 hod. k nám opět zavítá 
komorní ženský pěvecký sbor z Hradce Králové – 
Vokální Harmonie. Po úspěšném vystoupení                     
v loňském roce se již těšíme na to letošní. Všechny 
srdečně zveme. Vstupné: 20 Kč. 

Úterý 10. prosince bude opět věnováno všem 
zájemcům o tvůrčí činnost. Slečna Zdeňka Bílková 
si pro vás tentokrát připravila vánoční ozdoby                  
z drátků a předvede vám, jak si je vlastnoručně 
vyrobit. Cena kurzu je 100 Kč. Nebudete 
potřebovat nic, veškeré potřebné materiály jsou 
opět zcela k dispozici. Vzhledem k omezenému 
počtu míst vás žádáme o předběžné rezervace.

Společně se Spolkem přátel města Ostrov vás 
zveme na besedu o slunečních hodinách.  Paní 
Marie Hellerová vám podá podrobný výklad                   
k fotografiím. Beseda Sluneční hodiny na 
Karlovarsku se bude konat 12. prosince od 17 hod. 
Vstupné dobrovolné.

Až do konce roku můžete shlédnout výstavu 
fotografií s názvem Tvář Afriky. Autory jsou 
cestovatelé Andrea Kaucká a René Bauer. 
Fotografie jsou umístěny na chodbách u oddělení 
pro dospělé čtenáře.

Tělesně postiženým a nemohoucím občanům 
nabízíme možnost rozvozu knih přímo domů. 
Rozvoz probíhá každou první středu v měsíci. 
Máte-li zájem o tuto službu, kontaktujte nás. 

Městská knihovna Ostrov se snaží vycházet vstříc 
nejen zdravým čtenářům a návštěvníkům, ale také 
těm méně „šťastným“. V rámci projektu „CELÉ 
ČESKO ČTE DĚTEM“ nás pravidelně každý měsíc 
navštěvují děti se zdravotním postižením ze ZŠ 
Praktické a ZŠ Speciální pod vedením paní 
učitelky I. Harzerové. Chvíle strávené s těmito 
dětmi jsou pro nás příjemné, oboustranně 
přínosné a vždy se těšíme na další setkání. 
Doufáme, že spolupráce se bude vyvíjet                            
i v následujícím roce.

Upozorňujeme čtenáře a návštěvníky knihovny, 
že během Vánoc bude knihovna ZAVŘENA                        
v těchto dnech: 21. prosince (sobota), 23. – 26. 
prosince a samozřejmě také 1. ledna. Dne 31. 
prosince (Silvestr) bude knihovna otevřena pouze 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA OSTROV  V PROSINCI

OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK | PROSINEC 20137

Mgr. Jana Múčková

MDDM V PROSINCI

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA 
Út 3.12., 16.30 hod., dům dětí
Dům dětí a občanské sdružení Benjamin vás zvou 
v úterý 3. prosince do domu dětí na schůzku              
s Mikulášem a čertem. Kdo přijde s koledou, 
básničkou nebo písničkou, určitě neodejde                    
s prázdnou. Ti, kteří s oblibou tvoří, si budou                       
moci ozdobit perníček, zhotovit si vánoční                
přání, jednoduchou vánoční dekoraci, svícen, 
namalovat vlastní vánoční ozdobu, vyrobit 
jablíčkový nebo pomerančový vrkoč. V úvodu 
besídky budou vyhlášeny výsledky výtvarné 
soutěže „Vánoční stromeček“. Vzhledem k tomu,   
že je k dispozici omezený počet vstupenek, 
doporučujeme zakoupit si je v předprodeji                       
v domě dětí od úterý 19. listopadu 2013.

MIKULÁŠSKÉ JÍZDY ŽELEZNIČÁŘŮ
Út 3.12., 16.30 − 18.00 hod.
Pod odborným dohledem členů K lubu 
železničních modelářů i Mikuláše si můžete                      
v rámci Mikulášské besídky zajezdit s mašinkami              
v kolejišti MDDM Ostrov. 

HALOVÉ TURNAJE MALÝCH FOTBALISTŮ
FK Ostrov a MDDM pořádají fotbalové turnaje pro 
přípravky a mladší žáky.

So 7.12., hala TJ Ostrov  

Ne 8.12., hala TJ Ostrov

od 9 do 12 hod. V ostatních dnech platí obvyklá 
provozní doba knihovny.

Za celý kolektiv Městské knihovny Ostrov bych 
vám chtěla poděkovat za vaši přízeň a popřát 
klidné a spokojené svátky vánoční v rodinném 
kruhu a samozřejmě s knihou v ruce. Do nového 
roku vám přejeme mnoho zdraví, štěstí, 
spokojenosti, ale také dostatek sil a odhodlání při 
naplňování vašich snů.

Jakékoli připomínky a dotazy pište na e-mail: 
info@mkostrov.cz nebo volejte na tel. 353 434 300. 
Více informací o všech akcích naleznete na našich 
internetových stránkách: www.mkostrov.cz. 
N a l e z n e t e  n á s  t a k é  n a  F a c e b o o k u :  
www.facebook.com/KnihovnaOstrov. 

VÁNOČNÍ  GYMNASTICKÉ ZÁVODY 
Čt 12.12., 15.30 hod., tělocvična ZŠ Masarykova
Sportovní gymnastky domu dětí přivítají Vánoce 
tradiční ukázkou svých dovedností. Srdečně 
zveme rodiče a všechny příznivce sportovní 
gymnastiky.  

VÁNOČNÍ ZVYKY 
Po 16.12., 17.00 hod., klub domu dětí
Chcete si v předvánoční atmosféře připomenout 
tradiční předvánoční i vánoční zvyky od Ondřeje 
ke Třem králům, tak jak je slavily naše babičky                
a prababičky? Vyzkoušíte si např. ondřejské 
věštění, seznámíte se s barborkami a se zvyky, 
které se vážou k Vánocům − zdobení stromečku, 
loupání jablíček, pouštění lodiček, házení 
pantoflem, zazpíváme si koledy, vyzkoušíme                      
si odlévání z vosku, připomeneme si novoroční 
pranostiky,... 

PLAVECKÉ KURZY
leden − duben
V týdnu od 6. ledna 2014 začínají desetihodinové 
plavecké kurzy pro začátečníky i pokročilé                 
a pro rodiče s dětmi. Zájemci se mohou 
přihlašovat od 2. prosince 2013 v domě dětí                       
v pracovní dny od 8 do 18 hod.

INFORMACE
V novém roce 2014 kroužky zahájí svou činnost             
v týdnu od 6.ledna. Ke všem akcím a k činnosti 
kroužků v domě dětí po − pá 8 − 18 hod., tel. 353 
613 248, 731 615 657.

So 14.12., hala TJ Ostrov 

Ne 15.12., hala TJ Ostrov 

AKTUALITY Z MĚSTA

Zdroj: MK Ostrov.

08.00  − 13.30 hod. 
14.00  − 18.30 hod.

− pro ročníky 2000 a mladší
− pro ročníky 2005 a mladší

8.30 − 13.30 hod. − pro ročníky 2007 a mladší 

08.00 − 13.30 hod. 
14.00 − 18.30 hod. 

− pro ročníky 2004 a mladší
– pro ročníky 2003 a mladší

Út   6.1. 
 
St    7.1.
Čt   8 .1.

neplavci a plavci
neplavci a plavci
rodiče a děti
neplavci a plavci
neplavci a plavci

15 − 16 hod. 
16 − 17 hod.
16 − 17 hod. 
15 − 16 hod.
16 − 17 hod. 

8.00 − 13.30 hod. − pro ročníky 2002 a mladší

Bc. Šárka Märzová, 
vedoucí odd. pravidelné činnosti 



KULTURNÍ PŘÍLOHA

Divadelní soubor HOP-HOP ze ZUŠ Ostrov si ke 
svým úspěchům s představením Tak tohle je naše 
Leni?! (např. Zlaté pásmo na Celostátní přehlídce 
LDO ZUŠ v červnu 2013, účasti na mezinárodních 
festivalech v Anglii, Litvě, Rakousku) může přičíst 
to nejvyšší ocenění, a to přímou nominaci na 
Jiráskův Hronov 2014. Do meky divadelníků     
zavítá díky úspěchu na 32. Celostátní přehlídce 
činoherního divadla pro děti. Hodnocení poroty 
shrnul ve svém článku režisér René Vápeník slovy: 
"Téma hledání identity, vykořenění, prahnutí po 
porozumění a vřelé lásce zpracovává režisérka                
a dramatizátorka Irena Konývková nesmírně 
citlivě směrem k souboru, se kterým pracuje.                    
V souladu s prostředky, kterými disponuje, 
redukuje jevištní události na nezbytné minimum 
(...) soustředí se na syrovou interpretaci situací              
(...) toto vše je umožněno pozoruhodným 
hereckým výkonem hlavní představitelky Markéty 
Aranyossyové, jejíž strukturovaný výkon je 
hlavním kladem inscenace. Další rovina je                  
tvořena vzpomínkami Leni, tyto sekvence 
režisérka inscenuje stylizovanou choreografií 
v druhém plánu s použitím modrého svícení. 
Zamlžeností vzpomínek podpořená bílými 
anonymními maskami buduje kontrast se 
syrovostí realizace reálného plánu (...) obě tyto 
roviny jsou podpořeny téměř bezchybným 
zacházením se světelným parkem a v neposlední 
řadě výběrem hudby. Kombinací použitých 
postupů dochází k neustálému udržování napětí 
a k jakési postupné akumulaci emocí, což nám 
umožní dojít v závěru ke katarzi mnohem silnější."
Ocenění poroty přineslo souboru HOP-HOP 
kromě nominace na Jiráskův Hronov cenu                          
za inscenaci, Ireně Konývkové cenu za režii                           
a též čestné uznání za práci se světlem                             
jako významotvorným prvkem isncenace                           
a v neposlední řadě cenu za ženský herecký výkon 
Markétě Aranyossyové. 

Romana Parmová, ředitelka DK Ostrov Martina Pavlasová, propagační specialistkaMgr. Irena Konývková, ředitelka ZUŠ Ostrov

Dům kultury v roce 2014 oslaví šedesát let                     
od položení základního kamene a slouží široké 
veřejnosti dodnes. V době svého vzniku patřila 
budova domu kultury k nejmodernějším kulturním 
stánkům v naší zemi. Během svého života vlivem 
okolí, generačním vývojem, vznikem nových 
technologií a i díky ekonomickým vlivům se 
průběžně vyvíjel a měnil.  V současnosti pro vás tým 
domu kultury připravuje známá divadelní 
představení, koncerty, výstavy, kurzy, akce pro děti, 
festivaly, přednášky a v neposlední řadě premiérové 
filmy v nově digitalizovaném kině. Velmi nás těší, že 
při rekapitulaci návštěvnosti akcí domu kultury, 
galerie Staré radnice a klášterního areálu vzrostl 
počet návštěvníků, které kultura v Ostrově                
zajímá. Poděkování za podporu ale patří také                         
městu Ostrov, Karlovarskému kraji a ostatním 
organizátorům a partnerům. Poděkování také            
patří školám, které stále mají chuť vzdělávat                          
a bavit své žáky a studenty. Dům kultury děkuje              
za náměty,  které dostává od pedagogů                                
a díky této spolupráci mohou vzniknout zajímavé 
akce. Za zmínku určitě stojí např. spolupráce                               
s  Gymnáziem  Ostrov  na  nápadech  při                       
realizaci listopadového sametového koncertu, 
doprovodné výstavě a tematickému promítání                 
o undergroundu. Děkujeme za veškerou podporu. 
Vážíme si vašich námětů, nápadů a zájmu, kterým 
nám dáváte najevo, že stejně jako vy i my jsme pro 
vás důležitou součástí dění v Ostrově. Dům kultury 
přeje všem čtenářům Ostrovského měsíčníku 
krásný a pohodový závěr roku.
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SVÁTEČNÍ PROMÍTÁNÍ 

Každoročně Dům kultury Ostrov promítá na 
Štědrý den a na Silvestra oblíbené pohádky pro 
děti. Letos  vás poprvé čekají opravdu mimořádné 
premiérové novinky. V té nejlepší kvalitě, které 
ostrovské velké kino nabízí. Těšit se tedy můžete 
na sobíka Niko, který se vám představí ve svém 
druhém pokračování a v závěru prosince na 
malebný lesní palouček, kde nás pobaví 
Mrňouskové.  Vstupenky na obě představení si 
zakoupíte v Infocentru Domu kultury Ostrov. 
Nenechte si ujít promítání v příjemném prostředí 
ostrovského kina.

OSTROVŠTÍ MÍŘÍ 
NA JIRÁSKŮV HRONOV

AKTUALITY Z MĚSTA

Martina Pavlasová, propagační specialistka Martina Pavlasová 

PRONÁJEM V DOMĚ KULTURY

Dům kultury nabízí do pronájmu velmi zajímavé 
prostory po bývalé charitě. Jedná se o prostory                 
v druhém patře se samostatným vchodem ze 
zadní části domu kultury nebo prostory v přízemí 
u kontaktního místa Kabelové televize.  Prostory              
v druhém patře jsou světlé a dají se pronajmout 
zvlášť či jako jeden komplex.
Nájem nebytových prostor:

Dále nabízíme prostory bývalé Sazky vedle 
kontaktního místa kabelové televize.  Pokud máte 
o tyto prostory zájem a chtěli byste si je 
pronajmout, neváhejte a zavolejte nám na                  
353 800 532/512.

Šířka 
2,8 
7
1,6

 

Délka
6
8,2
3

Plocha
16,8
57,4
4,8

 

Popis prostoru:
kancelář ředitele  06-04
Klub Vyhlídka  06-05
kontaktní místo A  01-04 
-přízemí

1,9

2,5
1,5
 

1,2

5,8
3

Plocha

2,28

14,5
4,5

100,28

kontaktní místo B  01-04 - 
přízemí
Společná chodba + WC
temný sklad 01-05 - 
přízemí
Celkem

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO 
STROMU

Po celé republice se na první adventní neděli              
1. prosince rozsvítí vánoční stromy a náměstí 
provoní svařené víno, medovina a další dobroty. 
Ostrov samozřejmě nebude pozadu, a tak se 
můžeme těšit nejen na slavnostní rozsvícení již 
zmiňovaného vánočního stromu, ale také na 
vánoční trh, na kterém si budete moci zakoupit 
jmelí, vánoční cukroví, svíčky, adventní věnce                   
a vánoční výzdobu. Letošní novinkou jsou 
zabijačkové speciality. V rámci programu vystoupí 
Pěvecký sbor Májová sluníčka (ZŠ Májová Ostrov) 
pod vedením Mgr. Jany Svobodové, zpěvačka 
Zuzana Siebertová a Habartovská děvčata a sbor 
Orbis Pictus. Děti se mohou těšit na dílničky                     
v prostorách domu kultury, kde si mohou vyrobit 
vánoční dekoraci a mohou si také připravit dopisy 
pro Ježíška, které mu odevzdá jako loňský rok 
nebeská pošťačka.V předvánočním adventním 
čase nám přijde popřát vánoční pohodu také 
starosta města Bc. Pavel Čekan a farář Mgr. Marek 
Bonaventura Hric OFS.  Přijďte na Mírové náměstí 
a nechte se inspirovat vánoční náladou, udělejte si 
čas na setkání s přáteli u teplého svařáku                           
a medoviny, přijďte se podívat na vystoupení a na 
krásně ozdobený a rozsvícený vánoční strom.                    
V  neděli večer pak nezapomeňte zapálit první 
svíčku na vašem adventním věnci a pusťte do 
vašich domovů adventní čas.

 

PODĚKOVÁNÍ K ZÁVĚRU ROKU

Slavnostní otevření 3D kina (zdroj: DK Ostrov).

Zdroj: ZUŠ Ostrov.
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Provoz Staré radnice: 
út − ne: 13.00 − 17.00 hod., Online předprodej 
vstupenek na www.dk-ostrov.cz

STÁLÁ EXPOZICE HODINOVÝCH STROJKŮ

STÁLÁ EXPOZICE HISTORIE KRAJKÁŘSTVÍ                  
V KRUŠNÝCH HORÁCH

5. − 27. prosince, výstava
TVOŘÍME JINÝMI SMYSLY
TyfloCentrum Karlovy Vary o.p.s., prezentační                  
a prodejní výstava výrobků nevidomých                            
a slabozrakých občanů Karlovarského kraje. 
Vernisáž výstavy proběhne 5. prosince od 13.00 
hod.

15. prosince, 15.00 hod., pohádka
VÁNOČNÍ ZVYKY
Pásmo koled s praktickými ukázkami adventních 
zvyků, pohádkově přizpůsobeno dětem. 
Divadélko ONDŘEJ − Karlovy Vary.

4. prosince, 17.00 hod.
ZUŠ − KONCERT 
Prezentační koncert ZUŠ, od 17.00 hod. do 19.00 
hod. 

které zrcadlí zprávu o Kristově narození, trvá více 
než tisíc let od gregoriánských chorálů až po 
lidové koledy. Vánoční písně, které vám bude 
soubor Chairé zpívat, připomínají události před 
narozením Krista, betlémskou scenérii, uslyšíme            
i koledy, které se zpívaly při kolední obchůzce                   
a písně, které kolední tématiku přesahují. Přijďte    
si s námi připít horkým vánočním čajem na       
šťastné a veselé svátky a poslechnout si tradiční                               
i netradiční koledy v kulisách jedinečných            
betlémů ostrovských sběratelů. Vstupné: 80 Kč 
(nečíslovaná sedadla)

8. prosince, 17.00 hod., výstava
V Ý S TA V A  B E T L É M Ů  O S T R O V S K Ý C H  
SBĚRATELŮ VERNISÁŽ VÝSTAVY 10. ROČNÍKU 
ANEB VÁNOCE V KRUŠNÝCH HORÁCH
Výstava betlémů se koná v klášteře již posedmé, 
ale uzavírá jubilejní desetiletý ročník těchto výstav 
v Ostrově. Tato krásná tradice v podobě novějších            
i starších kousků ostrovských sběratelů Václava 
Nekoly, Zdeňky Janischové, Vladimíra Lessera                  
a mnoha dalších, kteří betlémy buď sami tvoří 
nebo zapůjčí získané, si jistě letos zaslouží něco 
výjimečného. Zveme vás na návštěvu kostela 
Zvěstování Panny Marie, kde završíme deset let 
snažení těchto nadšených lidí. Vánoce pomalu 
přicházejí do Krušných hor…
Vstupné: 30 Kč, 20 Kč, 10 Kč.
Výstava potrvá do 12. ledna 2014.

KOSTEL 
ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE

Provoz kláštera: 
út – ne 9.30 – 12.30 hod. a 13.00 – 17.30 hod.
Online předprodej vstupenek na 
www.dk-ostrov.cz
Během doby konání koncertů a svateb je provoz 
omezen pouze na prohlídky kaplí. 
Každé první úterý v měsíci jsou prohlídky kaplí 
zdarma.

8. prosince, 15.30 hod., 
koncert
O VÁNOCÍCH ZPÍVÁM…
2. ADVENTNÍ KONCERT
Tradice vánočních písní, 

13. prosince, 19.00 hod., divadélko Točna 
TOMÁŠ KLUS revival  
Poprockový koncert ostrovského písničkáře 
Lukáše Zdeňka, na kterém zazní především 
písničky T. Kluse. Lukáš také zahraje několik 
autorských písní, Chinaski či Lucii.

14. prosince, 19.00 hod., společenský sál
VĚNEČEK
Závěrečný věneček tanečních kurzů Domu 
kultury v Ostrově. K tanci a poslechu hraje A. S. 
Band. V přestávkách zhlédnete taneční bloky                  
s jednotlivými vystoupeními. Po vyhodnocení                
a soutěži  kurzistů bude následovat volná zábava. 
Vstupné 100 Kč předsálí, 120 Kč společenský sál.

19. prosince, 19.00 hod., společenský sál
ZÁBAVNĚ O STÁŘÍ
Pořad je večerní představení pro široké spektrum 
publika s významnou cílovou skupinou. Velice 
zábavnou a přátelskou formou zde získáte řadů 
důležitých informací. Zábavné vystoupení                      
je prokládáno vystoupením Vladimíra Hrona. 
Večerem vás bude provázet Aleš Cibulka.

Online předprodej vstupenek 
na www.dk-ostrov.cz

1. prosince od 10.00 – 18.00 klubovny č. 8 a 15, 
DK Ostrov
VÁNOČNÍ INSPIRACE A DOBROČINNÝ BAZAR
Přehlídka řemesel a rukodělných výrobků                          
s vánoční tématikou, která bude letos rozšířena                
o vánoční dobročinný bazar. Výtěžek z prodeje 
bude věnován Oblastní charitě v Ostrově. K vidění 
a ke koupi budou drátované, paličkované, pletené 
a háčkované výrobky, malované sklo, šperky, 
svíčky a výrobky z vyřezávaného dřeva. Přijďte                 
a vyberte svým blízkých hezký vánoční dárek, 
který zároveň pomůže dobré věci.

1. prosince, 10.00 hod., Mírové náměstí
ADVENTNÍ TRHY
Tradiční stánky s vánočním sortimentem, 
pečivem, cukrovím, teplými nápoji a pravou 
českou zabíjačkou. Zakoupit a ochutnat můžete 
domácí jaternice, jelita, ovar, tlačenku a jiné 
speciality, které k zabíječce neodmyslitelně patří. 
Ostrovské adventní trhy vás osloví a připomenou 
vám stará řemesla a v prodeji budou i výrobky                  
s vánoční tématikou.

1. prosince, 17.00 hod., Mírové náměstí
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO 
STROMU
Slavností rozsvícení vánočního stromu zahájí 
starosta města Ostrova Bc. Pavel Čekan a farář Mgr. 
Marek Bonaventura Hric OFS. Přivítejte s námi již 
tradiční akci kouzla vánoc a přicházející atmosféry 
s doprovodným programem, kterým vás bude 
provázet  moderátorka Zuzana Janecká. Vystoupí 
Pěvecký sbor Májová sluníčka (ZŠ Májová Ostrov) 
pod vedením Mgr. Jany Svobodové, zpěvačka 
Zuzana Siebertová a Eva Haufová. Děti se mohou 
těšit na dílničky v prostorách domu kultury, kde               
si mohou vyrobit vánoční dekoraci a mohou                         
si také připravit dopisy pro Ježíška, které mu 
odevzdá jako každý rok nebeský pošťák.

5. prosince, 16.30 hod., společenský sál
MIKULÁŠSKÁ 
Tradiční rozdávání balíčků našim dětem v rámci 
Mikulášské besídky ve spolupráci DK Ostrov                        
a Sboru dobrovolných hasičů Ostrov s dětskou 
diskotékou a DJ Davidem. Pro hodné děti                          
si Mikuláš připravil sladký balíček, ale rodiče                     
si mohou donést i vlastní. Vstupné 50 Kč. 

11. prosince, 17.00 hod., divadelní sál
JAK PEJSEK S KOČIČKOU SLAVILI VÁNOCE
Loutková vánoční pohádka nejen pro malé i velké 
diváky. Pejsek s kočičkou jsou velcí kamarádi                   
a rozhodli se oslavit spolu Vánoce. Jak to vše 
dopadlo? Nechte se překvapit.
Cena vstupného: 60 Kč.

pobočka Galerie umění Karlovy Vary
příspěvkové organizace Karlovarského kraje
tel.: 353 842 883, 737 072 522
e - m a i l :  l e t o h r a d e k @ g a l e r i e k v a r y . c z ,  
www.letohradekostrov.cz
Z provozních důvodů zavřeno do dubna 2014. 
Hromadné návštěvy možné po předchozí 
telefonické domluvě.

7. 12. 2013, 14.00 hod.
VÁNOČNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA
Vánoční výtvarná dílna bude zaměřená na tvorbu 
vánočních dekorací a přáníček. Budeme pracovat 
s různým materiálem – papírem, textilem, plstí, 
vlnou, drátkem či přírodninami. Dílna je určená 
pro všechny věkové kategorie. 
Vstupné: 50 Kč/osoba. V ceně vstupného je 
zahrnut veškerý potřebný materiál k výtvarné 
tvorbě.

LETOHRÁDEK OSTROV

 

GALERIE STARÁ RADNICE 
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2. 12. pondělí, 19.30 hod., 70 Kč
AK Běhounek
BIG BAND ČERVENÍ PANTEŘI  
Koncert kapely ze ZUŠ Nová Role z Karlových Varů 
pod vedením paní ředitelky ZUŠ Květy Teturové. 

19. 12. čtvrtek, 20.00 hod., 90 Kč
Radium Palace 
STANA – SVĚTOVÁ NEJEN VÁNOČNÍ HUDBA   
Světoznámé vánoční  sk ladby,  šansony,  
muzikálové a další melodie. Hudební doprovod 
Josef Škulavík.

25. 12. středa, 20.00 hod., 120 Kč
AK Běhounek
VÁ N O Č N Í  J A Z ZO V Ý  KO N C E R T  P E T R Y  
BRABENCOVÉ A MK COLLECTIVE
Slavné nejen vánoční písně v jazzovém „kabátku“ 
a podání skvělé zpěvačky Petry Brabencové. 

26. 12. čtvrtek, 20.00 hod., 120 Kč
Radium Palace
HONZA JAREŠ − SLAVNOSTNÍ KLAVÍRNÍ 
KONCERT 
Představí se nevidomý absolvent Pražské 
konzervatoře, zpěvák a klavírista Honza Jareš, na 
bicí ho doprovodí Mikoláš Nop. 

27. 12. pátek, 19.30 hod., 100 Kč
AK Běhounek  
KONCERT OPERET A SVĚTOVÝCH MELODIÍ
V podání úspěšných regionálních umělců.

29. 12. neděle, 20.00 hod., 160 Kč
Radium Palace
PŘÍPITEK Z JOHANNEM STRAUSSEM 
Slavnostní koncert v podání členů Plzeňské 
operetní scény – Eva Charvátová – soprán, Plamen 
Prokopjev – tenor, Jiří Rajniš – baryton, Petr Benda 
– housle, Karel Friesl – klavír. 

30. 12. pondělí, 19.30 hod. 
100 Kč, Kulturní dům Jáchymov
PŘEDSILVESTROVSKÝ VEČER s dechovou 
hudbou a kapelou manželů Homolkových. 

1. 1. středa, 19.30 hod.
120 Kč, AK Běhounek
STRING CLARTETO − NOVOROČNÍ KONCERT  
Teplický soubor ve svém programu uvede 
populární klasické ale i swingové melodie                      
v nástrojovém obsazení housle, viola, klarinet                  
a basklarinet.

Více informací na www.spainfojachymov.cz 

PROGRAM PROSINEC

VÁNOČNÍ KONCERT GYMNÁZIA

Vážení, zveme vás na Vánoční koncert Pěveckého 
sboru Gymnázia Ostrov a jeho hostů, který 
proběhne na Vejškovce v úterý 17. prosince od 
18.00 hod. Program: vánoční hudba a písně všech 
barev a vůní.

Mgr. Libor Velička

Eliška Failová, vedoucí kláštera

Vážení ostrovští,

čas kolem nás kvapí nevídaným tempem a jistě             
mi někteří z vás potvrdí podezření, že se                     
snad neustále zrychluje! Sotva se člověk jen 
trochu oklepe po Silvestru, už ho prohání                          
s pomlázkou, při zoufalém úprku pak nastává 
srážka s vysvědčením, ať už vlastním či svých 
ratolestí, které nás strhne do víru letních výletů                              
a dovolených. Po prázdninách se vše sotva stačí 
vrátit do zajetých kolejí a jen se rozkoukáme…to 
už jsou ZASE VÁNOCE?  Kdy se to vlastně stalo?

Vánoční nálada na nás jako první dýchla ze 
třpytivých dekorací supermarketů, místo sněhu 
zapadáme do závějí letáčků s výhodnými cenami 
a z prodejních regálů na nás vyzývavě pomrkávají 
čokoládové figurky Mikulášů všech možných 
velikostí. Možná si každý rok také opakujete, že 
tentokrát se tím kolotočem nenecháte semlít                 
a prožijete svátky opravdu v klidu, ale takový 
postoj vyžaduje skutečnou duševní sílu. 

Proto mi dovolte pozvat vás do kostela Zvěstování 
Panny Marie. Kde jinde také vydechnout                           
a načerpat sílu na další nákupní reje, obnovit 
inspiraci na další dárky a proniknout k prapůvodu 
tohoto svátku. Ač se současné Vánoce odehrávají 
v duchu motta „zařiď, stihni, kup“, nad klášterem se 
vždy vznášelo poselství „daruj a potěš srdce“. I my 
vás proto chceme obdarovat krásnými zážitky. 
Svůj letošní dárek si k nám můžete přijít rozbalit už 
druhou adventní neděli 8. prosince. Ostrovští 
betlemáři letos slaví již desátý rok a v klášteře je 
budete moci vidět posedmé a opět trochu jinak. 
Protože se s výstavou betlémů na příští rok 
rozloučíme, rozhodli jsme se tento ročník 
pojmout vskutku svátečně. Vernisáži bude od 
15.30 hodin předcházet koncert příbramského 
sboru Chairé pod vedením uměleckého 
vedoucího Josefa Krčka. Zazní písně připomínající 
události před narozením Krista, betlémskou 
scenérii, uslyšíme i koledy, které se zpívaly při 
kolední obchůzce a písně, které kolední tématiku 
přesahují. Vybavte se teplými svršky, dekami či 
kožíšky a vyrazte s rodinou v neděli místo nákupů 
do klášterního areálu. Místo k sezení a horký čaj se 
jistě najde pro každého. Od 17.00 hodin na 
koncert naváže zahájení výstavy betlémů. Přijďte  

si prohlédnout nekrásnější kousky ze sbírek našich 
ostrovských nadšenců, krom jiného vás navíc pod 
nazdobenými vánočními stromky překvapí 
vystavené dobové hračky.

Budeme se těšit na vánoční setkání s vámi                         
2. adventní neděli v klášterním kostele! 

Od 13. ledna do konce února 2014 bude provoz 
kláštera omezen takto: ÚT – NE: 13.00 – 17.00

KULTURNÍ PŘÍLOHA

Zavřeno

13.00 − 17.30
13.00 − 17.30
13.00 − 17.30
13.00 − 17.30
13.00 − 17.30
Zavřeno

13.00 − 17.30
13.00 − 17.30

Zavřeno 
9.30 − 14.00
9.30 − 12.30
9.30 − 12.30
9.30 − 12.30
9.30 − 12.30
9.30 − 12.30
Zavřeno
9.30 − 15.30
Zavřeno
9.30 − 12.30

23.12. pondělí 
24.12. úterý
25.12. středa
26.12. čtvrtek
27.12. pátek
28.12. sobota
29.12. neděle
30.12. pondělí
31.12. úterý
1.1. 2014 středa
2.1. 2014 čtvrtek

Zveme Vás na tradiční

Vánoční koncert

pěveckého sboru
ORBIS PICTUS OSTROV

ve středu 25.prosince 2013

od 15 hodin
v kostele sv. Michaela v Ostrově

Příbramský sbor Chaire zahraje v klášteře (zdroj: DK Ostrov).

DRUHÁ ADVENTNÍ NEDĚLE V KLÁŠTEŘE
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VELKÉ 2D a 3D KINO

5. čtvrtek , 17.30 hod.  –  2D, Vstupné: 130 Kč 
dospělý, 105 Kč děti do 15 let, 109 minut, 
český dabing
7. sobota, 17.30 hod.  – 3D, Vstupné: 165 Kč 
dospělý, 140 Kč děti do 15 let
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ – Premiéra
Pohádka o milé a nebojácné Anně, která za 
pomoci odvážného horala Kristoffa, jeho věrného 
soba Svena a legračního sněhuláka Olaffa 
podnikne v kruté zimě výpravu za záchranou své 
sestry Elsy. Film byl natočen podle klasické 
pohádky Hanse Christiana Andersena.
Produkce:  USA. Žánr: animovaný / dobrodužný  
rodinný.

5. čtvrtek a 7. sobota, 20.00 hod. 
Vstupné: 100 Kč, 118 minut,  
BYZANTIUM – UPÍŘÍ PŘÍBĚH – Premiéra
Dvě záhadné ženy, Clara a Eleonor hledají útočiště 
v přímořském městečku. Samotář Noel jim 
nabídne přístřešek v opuštěném domě jménem 
Byzantium. Mladší Eleonor se skamarádí                            
s Frankem a prozradí mu jejich tajemství. Narodily 
se před dvě stě lety a přežívají jen díky přísunu 
lidské krve. Jak se postupně začne jejich tajemství 
šířit, jejich minulost je pomalu dohání. 
Produkce: Velká Británie/USA/Irsko. Žánr: 
fantasy/thriller/drama. 

12. čtvrtek , 17.30 hod. – 2D, Vstupné: 110 Kč,  
minut, český dabing
13. pátek, 17.30 hod. – 3D, Vstupné: 140 Kč, český 
dabing
HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ – Premiéra
Další dobrodružství hobita Bilbo Pytlíka na jeho 
společné pouti s čarodějem Gandalfem a třinácti 
trpaslíky vedenými Thorinem Pavézou. Cílem je 
získat zpět Osamělou horu a ztracené království 
trpaslíků Erebor. 
Produkce: USA/Nový Zéland. Žánr: dobrodružný 
/fantasy.

12. čtvrtek a 14. sobota, 20.00 hod.  
Vstupné: 110 Kč, 106 minut, české titulky (*12) 
VŠE JE ZTRACENO – Premiéra
Film, u kterého dostanete mořskou nemoc. Tak 
intenzivní je. Doprostřed Tichého oceánu vyslal 
režisér největší hereckou legendu současnosti, 
kde na jednu jachtu a její jednočlennou posádku 
čeká možná fatální střet s osudem. Podle 

mnohých podává Robert Redford v tomhle filmu 
životní výkon, což se s ohledem na jeho bohatou 
filmografii zdá skoro neuvěřitelné. Dokud film 
neuvidíte! „Takový Stařec a moře pro 21. století“
Produkce: USA. Žánr: drama.

13. pátek, 20.00 hod. a 14. sobota, 17.30 hod.
Vstupné: 110 Kč, 111 minut (*12)
ROZKOŠ – Premiéra
Hlavním tématem filmu je posedlost. Posedlost 
láskou, originalitou, úspěchem… Každá 
posedlost nás dříve či později dovede k zániku, 
pokud nad ní ztratíme racionální nadhled, pokud 
se jí necháme uvláčet. Jenomže jedině při tom 
„vláčení“ i přes všechny odřeniny a šrámy můžeme 
na několik málo okamžiků dojít k nalezení 
jedinečné ROZKOŠE.  Hrají: Jana Plodková, Martin 
Myšička, Jan Budař.
Produkce: Česko. Žánr: drama.

19. čtvrtek , 17.30 hod. – 2D, Vstupné: 125 Kč 
dospělý, 100 Kč děti do 15 let, český dabing
20. pátek, 17.30 hod. – 3D, Vstupné: 150 Kč 
dospělý, 130 Kč děti do 15 let, český dabing
PUTOVÁNÍ S DINOSAURY – Premiéra
Přijďte zažít dobrodružství tak skutečné,                         
že se ocitnete přímo mezi dinosaury. Prožijete 
dobu těchto obrů v největším příběhu za 
posledních sto miliónů let, který byl inspirován 
veleúspěšným seriálem televize BBC. Zažijte 
putování s dinosaury v dobách, kdy vládli Zemi. 
To, co jste si mohli zatím jen představovat, se stává 
skutečností a vaše cesta do druhohor může 
začít…
Produkce: Velká Británie/USA/Austrálie. Žánr: 
dobrodružný/rodinný.

19. čtvrtek a 21. sobota, 20.00 hod.  
Vstupné: 120 Kč, 108 minut, české titulky (*15) 
INSIDIOUS 2 – Premiéra
V roce 1986 trápí malého Joshe vidiny podivné 
staré ženy. Jeho matka Lorraine přivolá na pomoc 
experta na paranormální jevy Carla, který požádá 
o pomoc svou spolupracovnici Elise, která Joshe 
zhypnotizuje a přes 
j e h o  v a r o v á n í  s e  
pokouší najít zdroj 
p o d i v n ý c h  j e v ů .                         
O dvacet pět let později 
je Elis v Joshově domě 
za tajuplných okolností 
zavražděna a nyní  
d o s p ě l ý  J o s h  j e  
hlavním podezřelým.
Produkce: USA. Žánr: 
horor/thriller.

20. pátek, 20.00 hod.                 
a 21. sobota, 17.30 hod.
Vstupné: 90 Kč, 90 
minut
MATURITA – Premiéra
Partička studentů se po 

svém vypořádává se školou, se svými učiteli, i se 
stupidními úředníky nebo místními politiky. Je to 
film, kde nikdo neřeší problémy s identitou ani 
orientací. Je to parta maturantů, která chce 
odmaturovat bez zbytečného učení. 
Produkce: Česko. Žánr: komedie.

24. úterý, 14.00 hod.
Vstupné: 110 Kč, 75 minut, český dabing
NIKO 2 – Premiéra
Sobík Niko opět musí řešit své trable. Tentokrát se 
Niko vydává na záchranou misi svého nevlastního 
bratra, který je unesen zlými orly. Na své cestě 
potká spoustu nových přátel, se kterými není 
nouze o legraci a musí společně přijít s plánem na 
záchranu. Podaří se jim zdolat všechny překážky?
Produkce: Finsko/Německo/Dánsko/Irsko. Žánr: 
animovaný/dobrodružný/komedie.

31. úterý, 14.00 hod.
Vstupné: 110 Kč, 80 minut, česká verze, beze slov
M R Ň O U S K O V É  –  Ú D O L Í  Z TA C E N ÝC H  
MRAVENCŮ – Premiéra
Na malebném lesním paloučku se jednoho dne 
rozhoří nepřátelství mezi koloniemi černých                      
a červených mravenců. Příčinou sporu jsou    
zbytky jídla z pikniku, které tam zanechal mladý 
pár. Do sporu zasáhne beruška, skamarádí                      
se s červeným mravenečkem Mandiblem                          
a pomůže mu zachránit mraveniště před invazí                  
červených bojovníků na čele s hrozivým Butorou.                    
Vydejte se na cestu plnou dobrodružství, 
přátelství  a fantazie, do světa těch nejdrobnějších 
Mrňousků.
Produkce: Francie. Žánr: animovaný/komedie.

PROMÍTÁNÍ NA ŠTĚDRÝ DEN

PROMÍTÁNÍ NA SILVESTRA
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TAJENKA KŘÍŽOVKY

Vážení luštitelé, správné znění tajenky z minulého čísla zní: 
„KDO JEDNOU NOSIL HÁBIT, SMRDÍ UŽ NAVŽDY KLÁŠTEREM“.

Výherci vstupenek se stávají pan Vladimír Salajka z Jáchymova a paní Eleonora Csöllerová z Ostrova.
Správné odpovědi odesílejte na emailovou adresu sefredaktor@dk-ostrov.cz nebo zanechte u pracovnic 

Infocentra Domu kultury Ostrov na Mírovém náměstí a to do data redakční uzávěrky. Ze správných odpovědí 
vylosujeme výherce vstupenek na kulturní akce DK Ostrov

(tvorbu křížovky zajišťuje grafická společnost Deft Klášterec nad Ohří).  

Na stěně pokoje jednoho alpského hotýlku visela následující výstražná cedule: 
„Vážení hosté, prosíme vás, abyste nekouřili v posteli, . . . (viz tajenku)!
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Dne 8. listopadu 2013 se konalo krajské kolo 
logické olympiády. Naši školu reprezentovalo 
čtrnáct studentů z nižšího i vyššího gymnázia. Naši 
studenti se v opravdu velké konkurenci ostatních 
neztratili! Největším úspěchem bylo vítězství 
Kristýny Šťastné (3.A), která vyhrála krajské kolo 
kategorie C a postupuje do celostátního kola, 
které se koná 25. listopadu 2013 v Míčovně 
Pražského hradu v Praze.

Školního kola Přírodovědného klokana se 
zúčastnilo dvacet jedna studentů z nižšího                         
a dvacet dva studentů z vyššího gymnázia. Velkým 
úspěchem je umístění dvou studentů z kategorie 
Junior Pavla Zelenky a Jana Šugara (oba z V6.A), 
kteří obsadili první a druhé místo v kraji a budou 
bojovat o umístění v celostátním kole.

Pěvecký sbor Gymnázia Ostrov letos slaví jubilejní 
20. sezónu. Poprvé se v tomto školním roce 
publiku představil 19. října na pódiu DK Ostrov                 
v rámci oslav 60. výročí založení školy.                                 
V současnosti jsou v plném proudu přípravy 
vánočních koncertů. Vám – rodičům a ostrovské 
veřejnosti – rádi zazpíváme v úterý 17. prosince    
na „Vejškovce“ od 18.00 hodin. Kromě sboru                   
se představí tradiční i netradiční hosté, a tak                   
se můžete těšit na velmi pestrý program. Srdečně 
vás zveme. Ve 2. pololetí čeká sbor slavnostní 
koncert k 20. výročí (termín dosud není stanoven) 
a v květnu pak tradiční Jarní zpívání s hosty                         
z německých partnerských škol. A protože kulatin 
není nikdy dost, i v tomto případě budeme               
slavit: bude to totiž již 10. Jarní zpívání.                               
O všech plánovaných koncertech vám rádi               
d á m e  v ě d ě t  p r o s t ř e d n i c t v í m  p l a k á t ů ,  
Ostrovského měsíčníku i webových stránek školy.   

ÚSPĚCHY GYMNÁZIA OSTROV

 

TONAP KV s.r.o
prodáváme

drěvěné brikety
dřevěné pelety
palivové dřevo

podpalovače
hrabla na sníh
posypovou sůl

Po-Pá   8 - 16 h
So. po tel. domluvě

tel . 778 050 027
hajek@tonap.info
Krátká 367, Ostrov

směr vlakové nádraží

INFORMACE ZE ŠKOL

Mgr. Libor Velička

INZERCE
OSTROVSKÉHO MĚSÍČNÍKU

Máte obchod, vyrábíte nebo 
podnikáte ve službách?
Dejte o sobě vědět čtenářům 
Ostrovského měsíčníku.

Příjem inzerce: 
+420 353 800 542, +420 353 800 511
Detaily ceníku jsou vystaveny na webu
Domu kultury Ostrov v sekci Ostrovský měsíčník
(http://www.dk-ostrov.cz/o-nas/ostrovsky-mesicnik/)

CENY INZERCE 

1/16 −  
1/8 −  
1/4 −    
1/2 − 
1/1 −  

800 Kč 
1 600 Kč 
2 880 Kč 
5 600 Kč 

10 400 Kč 

Pěvecký sbor Gymnázia Ostrov (zdroj: GO).
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ROZHOVOR

Chladný prosinec se v naší zemi vždy nese v duchu 
příprav a oslavy adventu a vánočních svátků. Pro 
moderního člověka na prahu 21. století se však 
často jedná o období nikoli klidné ale spíše značně 
hektické, spojené s již snad rovněž tradičním 
konzumerismem. Mnozí z nás si již Vánoce zřejmě 
nespojují s jejich křesťanským spirituálním 
námětem a možná ani přesně netušíme, jak 
původního ducha svátků naplnit. Vydal jsem se 
proto za Mgr. Markem Hricem, knězem místní 
katolické fary a položil mu několik se svátky 
spojených otázek. 

Blíží se doba Vánoc a adventu. Co tyto svátky 
znamenají pro věřícího člověka?
Na prvním místě je nutné uvést, že věřící člověk 
vnímá běh času jinak než společnost, ve které 
žijeme. Je to poznat i v tom, jak začíná a plyne 
slavení církevního roku. Pro nás věřící začíná rok 
adventem. V letošním roce je to 1. prosince. Tento 
datum se každý rok může posouvat. V podstatě 
advent začíná čtyři neděle před Vánocemi. Je to 
doba, o které bychom mohli ve zkratce říct, že v ní 
čekáme na příchod Mesiáše. Připomíná nám 
biblickou dobu před narozením Ježíše Krista,                 
ve které izraelský lid neustále vyhlíží zrození se Syna 
člověka, který přinese Boží království na zemi. My 
křesťané vyznáváme, že tímto Mesiášem je Ježíš 
Kristus. Tedy na prvním místě se v adventu 
připravujeme na slavení jeho narození. Nese                   
v sobě také poselství jeho vlády ve světě. Každý 
svým životem směřujeme ke smrti. Pro křesťana je 
to okamžik znovuzrození se pro věčnost s Bohem. 
Proto advent je také dobou přípravy na toto setkání 
ve věčnosti. Pro křesťana je adventem celý život zde 
na zemi. Všechno, co jsem nyní ve zkratce            
zmínil, vychází ze skutečnosti toho, že věříme                                 
v božství Ježíše Krista. Vánoce jsou právě proto pro 
křesťana připomínkou, že největším darem     
člověku je Bůh sám. Stal se člověkem, stal                                           
se jedním z nás, stal se naším bratrem. Už tedy 
nejsme sami, ale naopak. Od chvíle svého narození 
nás doprovází ve všech lidských příbězích. 

Nedávno jsem četl názor, že Vánoce jsou jedním 
z posledních původem křesťanských svátků, 
který je širokou veřejností držen a to i díky 
vzrůstajícímu konzumerismu, který vše 
doprovází. Jak toto vnímáte Vy? Jakou dle Vás 
Vánoce hrají v dnešní společnosti roli?
Původ  Vánoc  je  často  l idmi  spojován                                    
s pokřesťanštěním slavení slunovratu. V biblických 
análech můžeme také objevit průběh židovského 
slavení, do kterého se promítá křesťanská tradice 
očekávání a slavení Kristova narození. Může to 
znamenat, že čas Vánoc není jenom pouhým 
předěláním pohanského slavení na křesťanskou 
slavnost. Jestli se budeme na Vánoce dívat tak nebo 

Mgr. MAREK B. HRIC

Marek Hric s kardinálem D. Dukou 
(zdroj: Walburga Mikešová).

tak, je ale v podstatě jedno. V dnešní době pro 
mnoho lidí ztrácí a možná už i ztratily svou 
skutečnou povahu. Stáhli jsme je už jen na hmotný 
prožitek. Odvažuji se říct, že nás v tom konzum 
Vánoc zcela sežral. Nemyslím tím jenom bláznění 
po vánočních nákupech v obchodních řetězcích už 
někdy na začátku října, ale také takzvané bohaté 
nadílky pod vánočním stromkem a pseudovánoční 
rozměr dnešních tradic. Pro mnoho lidí jsou Vánoce 
jenom folklór jediného dne, v lepším případě dvou. 
Už málokdo se pozastaví nad jejich obsahem. Proto 
se nám už vlastně vzdálily od pojmu „křesťanské“. 
Přesto je stále slavíme! Je dobrou zprávou, že                
u mnoha lidí (a mne osobně těší, že se to dnes děje 
mnohdy u mladých rodičů), se znovu objevuje 
trend najít znovu pravý význam Vánoc. Objevit 
znovu Boha v jeslích Betléma, který se stal jedním                   
z nás.

Říká se, že Češi jsou nejateističtějším národem 
Evropy, což dokládají mnohá sociologická             
šetření. Někteří autoři ovšem poukazují na tzv. 
"privatizovanou religiozitu", tedy stav, kdy                  
se lidé otevřeně nehlásí k oficiální církvi,                    
ale tradiční víru vytěsňují různými náhražkami 
− východní filozofií, jógou, horoskopy, 
věštěním... Češi tedy dle nich ateisty zdaleka 
nejsou. Souhlasíte s tímto názorem? Považujete 
tyto náhrady klasické víry za pouze přechodný 
nebo dlouhodobější jev?
S tímto názorem v zásadě souhlasím. Je ale na místě 
říct, že různé nové směry nijak nebudují zdravé 
jádro života a už vůbec ne zdravou kulturu. Dnešní 
široká škála různých „reiky“ mistrů a léčitelů, nebo 
vyznavačů „nových (new age) směrů“ se stala, dle 
mého názoru a dle zkušeností práce se zlomenými 
lidmi, pouhým nástrojem k relativizaci hodnot. Tyto 
techniky často pracují s filosofiemi, které ve své 
podstatě nenapomáhají, ale ještě více rozežírají 
podstatu kulturnosti naší společnosti. Jsou 
svědectvím rozpadu základu našeho života.                       
Z tohoto hlediska nemůžou být dlouhodobým 
jevem. Ve své podstatě jsou jenom nástrojem                      
k celkovému vyprahnutí naší společnosti. 
Nemyslím si, že to musí nyní nutně znamenat, že už 
nám není pomoci. Naopak pojmenování těchto 
skutečností nám může napomoci hledat znovu                   
v hloubi našeho srdce. Vést tak ke znovuobjevení 
skutečných a hlubokých hodnot.

Jak se ostrovská fara připravuje na vánoční 
svátky? Mohou se ostrované těšit na nějaké 
kulturní akce?
Přípravy už samozřejmě probíhají. Tak jako každý 
rok, i letos v průběhu vánoční doby bude možnost 
prožít více kulturních i duchovních programů.                    
Z těch duchovních bych rád zmínil tzv. „Půlnoční 
vánoční mši svatou“. Tradičně bude slavená                          
24. prosince ve 21.00 hod. Hlavní Vánoční mše svatá 
pak proběhne 25. prosince v 8.30 hod. Druhý svátek 
vánoční 26. prosince na vánoční mši svatou, která 
taktéž proběhne v 8.30 hod. Zvláště bych pak rád 
upozornil na závěr roku 2013. Mše svatá                    
na poděkování za prošlý rok a prosba o požehnání 
do roku nového proběhne 31. prosince v 16.00 
hod.. Nový rok přivítáme v kostele při společné 
modlitbě a při Požehnání přesně o půlnoci. 
Půlnoční pobožnost bude začínat už ve 23.30 hod. 
To vše samozřejmě v kostele sv. Michaela a Panny 
Marie Věrné v Ostrově. Zvláště pak zvu mladé 
rodiny na Poutní mši svatou ke svaté Rodině, která 
se uskuteční v sobotu 28. prosince v 18.00 hod.                   
v kapli sv. Rodiny v domově s pečovatelskou 
službou v Ostrově. Samozřejmě vánoční čas bude 

obohacen také koncerty. Tradiční Vánoční koncert             
v podání Orbis pictus bude 25. prosince od 15.00 
hod., nebude chybět ani Česká mše vánoční od J. J. 
Ryby, tzv. Rybovka, kterou nám zahrají a zazpívají 
zpěváci a hudebníci pod vedením mistra Miloše 
Boka v pátek 27. prosince v 16.00 hod. Tyto koncerty 
budou taktéž v kostele sv. Michaela archanděla                
a Panny Marie Věrné v Ostrově. A nakonec nemůžu 
zapomenout na Betlémské světlo. Vyzvednout si ho 
můžete v kostele sv. Michaela archanděla a Panny 
Marie Věrné v Ostrově tak jako každý rok                             
23. prosince od 10.00 hod. Veškerý vánoční 
program je ke zhlédnutí na stránkách farnosti: 
farnostostrov.wordpress.com.

Nyní trochu osobnější otázka: Jak jste se dostal 
ke svému současnému povolání? Kdy a na 
základě čeho jste se rozhodl stát se katolickým 
knězem?
To je dlouhý příběh. Asi není prostor, abych to celé 
převyprávěl. A tak jen to základní. Byl to vývoj, který 
souvisí s tím, že jsem byl od mala vychováván           
ve víře. Jako teenager jsem prožil zvláštní zkušenost 
víry, která mne tak posunula od dětského sdílení 
víry rodičovské k nalezení vlastního pramene.                   
To také stálo za mým rozhodnutím stát se knězem. 
To, že jsem zde v Čechách a ne ve své vlasti                        
na Slovensku, je už širší příběh. Základem byla 
touha hledat Boha a cestu k Němu. Z toho pak 
vyrostla také touha být Jeho služebníkem. 
Samozřejmě služba Bohu má mnoho podob.                     
Já jsem pojal přesvědčení, že moje služba je skrze 
službu kněze. A doufám jen, že ji vykonávám, 
nakolik je to možné co nejlépe. I když vím,                          
že mnoho věcí mě stále trápí jak v osobním životě 
tak i profesně. Stále je na čem pracovat a zlepšovat 
se.

Přibližte nám trochu více svůj život. Jak vypadá 
takový běžný pracovní den katolického kněze?
Rozepisovat celý denní řád asi není to pravé. A tak 
jen v pár bodech. Základem života kněze by měla 
být duchovní služba. Snažím se i se svým kolegou 
ráno začít společnou modlitbou. V křesťanských 
rodinách je pro odevzdávání víry důležitá společná 
modlitba. Přesně jako i pro společné budování 
rodinných vztahů je v rodině důležitý společný 
oběd. I vztahy na faře, potažmo ve farnosti, jsou 
prožitkem duchovní rodiny. Proto společná 
modlitba. Ta je spojená s četbou a „rozjímáním“ 
textu Bible. Pak už následuje den počínaje snídaní             
a pak povinnostmi. Mezi ně patří být nablízku 
lidem, což je velký problém, protože dnešní farnost 
Ostrov je úhlopříčně asi 60 km široká. Dále řešit 
otázky správy majetku, vést matriky, doprovázet 
potřebné a nemocné, mnohdy v osobních 
návštěvách, vyučování náboženství i osobní 
rozhovory. I dnes totiž mnozí lidé přichází s prosbou 
o rozhovor za knězem a v neposlední řadě jsou to 
různé bohoslužby a jiné společné aktivity lidí. Je 
toho nasbíráno hodně. Některé dny jsou poklidné,   
a tak můžu občas nahlédnout i do odborné 
literatury, ale někdy je problém zastat i ty zcela 
osobní věci.

Otázka na závěr: Co byste popřál Ostrovu a jeho 
obyvatelům do nového roku?  
Při pohledu na vývoj ve společnosti asi nejvíce 
znovuobjevení hloubky vlastního života a poznání, 
že život má mnoho rovin, avšak ta daleko 
nejdůležitější rovina je ta uvnitř našich srdcí.

Jan Železný, šéfredaktor
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OSTROVSKÁ VEVERKA
 − KONEC JEDNÉ TRADICE

VŠEHO MOC ŠKODÍ, 
ANEB OSTROV, TAM TO ŽIJE!

Ing. Marek Poledníček, zastupitelIng. Marek Poledníček, zastupitel

Miloslav Liška

Ing. Jan Bureš, Váš zastupitel

Tradice patří k životu a historii každého města. 
Dělají jej jedinečným a spojují jeho obyvatele. 
Tradice si lidé hýčkají a slaví každé kulaté výročí.                 
V Ostrově jedna pěkná tradice letos skončila. 

V sobotu 19. října se uskutečnil poslední, již                 
21. ročník pěvecké soutěže Ostrovská veverka. 
Byla to soutěž v pěvecko-instrumentálním 
projevu určená dětem od 6 do 18 let s možností 
postupu do celostátního finále Brána Brno, Zlatá 
struna Plzeň, Dětská Porta Praha a Folkový Kvítek 
Konopiště. O tom, že to nebyla soutěž ledajaká, 
svědčí fakt, že z ní vzešlo několik dnes úspěšných 
zpěváků, jako například Zuzana Seibertová 
(absolventka konzervatoře Plzeň a VŠMU 
Bratislava obor operní zpěv), Veronika Savincová 
(sólistka orchestru Václava Hybše, ABBA WORLD 
REVIVAL ad.) a dokonce druhá česká superstar 
Zbyněk Drda.

Soutěž skončila z jednoho prostého důvodu. Již 
třetím rokem se do ní nepřihlásil VŮBEC NIKDO           
z Ostrova. Je mi to divné, nerozumím tomu, ale je 
to tak. Asi nemá smysl pátrat po příčinách, ale 
může to být kombinace toho, že mezi mládeží 
upadá zájem o country a folk, který je v této 
soutěži nosným žánrem, ale může to být také tím, 
že se nenašel nikdo, kdo by děti na soutěž 
připravil. V každém případě i letos do Ostrova našli 
cestu soutěžící od Chebu, přes Plzeň až po 
Ostravu. Cenu města Ostrova získal mladý zpěvák 
z Hroznětína. Pro tyto a další nadšence soutěž 
nekončí, ale pokračuje v Březové u Sokolova. 

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kdo se 
na existenci této akce v minulosti podíleli. Městu 
Ostrovu za dlouholetou finanční podporu, domu 
kultury za poskytnutí zázemí i ceny pro vítěze,                 
ale především Karlu Pýchovi, který Ostrovskou 
veverku vymyslel a celou tu dlouhou dobu 
organizoval. Děkuji mu za to, že mnoha dětem 
otevřel dveře na podium, ovlivnil jejich vztah              
k hudbě a možná i život. Měl jsem tu čest být                     
u zrodu soutěže a spolupracovat na mnoha jejích 
ročnících. Vím, kolik to dalo práce, a proto jsem 
přesvědčený o tom, že si Karel Pýcha zaslouží 
velký dík. 

kultury v Ostrově, a to ve velkém duchu. Byla 
věnována šedesátiletému výročí zdejšího 
gymnázia a já byl svědkem opravdu mimořádně 
zdařilé kombinace zábavy s historií, kde byli 
vyzdvihováni jednotlivci i kolektivy, kde vedle 
sebe byl svět starších a mladších ročníků a bylo jim 
spolu dobře.

Smekám před excelentním výkonem pana Veličky 
v roli moderátora a režiséra celého pořadu. Svým 
vedením nikoho nezastínil a tím dle mého názoru 
vyjádřil myšlenku, že by měli lidé spolu umět 
vycházet a spolupracovat. Že jejich spolupráce je 
základem pomyslného piedestalu, který se skládá 
z tisíců drobných úspěchů i neúspěchů 
neviditelných jedinců a na který se poté mohou 
postavit nejnadanější z nás. Bez tohoto základu by 
neměli na čem stát... A musím říct, že ti, kteří před 
námi stáli ve velkém sále DK si toho byli vědomi            
a že přijímali slova chvály s pokorou a skromností. 
A já byl pyšný na naše gymnázium a plně jsem                   
si uvědomoval jeho zásluhy pro naše město.

Chtěl bych popřát všem spoluobčanům, aby                   
i v roce 2014 byly svědky takových báječných akcí 
v našem městě zanechávajících hřejivé pocity 
sounáležitosti a aby s hrdostí mohli říkat: Jsem                 
z Ostrova, tam to žije!

městu. Výsledkem tohoto jednání bylo, že                
bude zadáno podrobné rozpracování této                         
studie včetně odhadu nákladů. Dodnes toto 
rozpracování nebylo předloženo.
 
Teplárna provedla v letošním roce několik 
investičních akcí, například připojení hasičské 
zbrojnice. Podle mého názoru jde o vyhozené 
peníze. Všichni víme, že zbrojnice stojí na 
nevhodném místě a tato budova (stavěná v akci Z) 
je také špatná po stránce stavební. Topilo se zde                   
v uhelném kotli, který sice nebyl dokonalý,                      
ale rozhodně byl jeho provoz nejlevnější. Zvláště           
v kontextu toho, že městská pokladna platí 
náklady na provoz Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů. Kdysi jsme se zabývali jejím přesunem na 
Jáchymovskou ulici vedle zahradnictví a to včetně 
připojení na horkovod. Naším cílem bylo mít 
moderní hasičskou stanici, kde by mohli i částečně 
působit profesionální hasiči z Karlových Varů. 
Připojením dnešní staré budovy na horkovod 
jsme buď na tento cíl rezignovali, nebo investice 
teplárny budou vyhozené peníze. Zásadní ovšem 
je, že se rozpouští v teplárně rezervy, které bude 
nutně na svou činnost a také rozvoj potřebovat. 

Dělá to na mě dojem, že až bude na stole 
podrobná studie jak dál s teplárnou, tak na její 
realizaci nebudou ve firmě prostředky. A pak nám 
bude řečeno, že nezbude nic jiného, než jí dát                   
z městských rukou pryč. Odpovědnost však leží na 
současném vedení města.

V uplynulém roce jsem rozšířil jinak celkem 
skromnou skupinu pravidelných přispěvatelů do 
místních tiskovin. Ačkoliv jsem si dal závazek,              
že nebudu psát příliš pesimisticky, včera jsem 
zjistil, že jsem ho nedodržel. Je to takový můj 
osobní paradox. Od narození žiji v našem městě      
a musím říct, že ač vidím kolem sebe různé 
nedostatky, tak zde žiji stále rád.

Všeho moc škodí, i příliš kritiky. A proto se chci 
rozloučit s mým prvním autorským rokem 
pozitivně a napíšu vám o akci, která mě pohladila 
na duši a přihodila pořádné závaží na tu 
příjemnou stranu, to jest k optimismu.

Akce proběhla 19. října 2013 ve velkém sále Domu 

JAK DÁL S TEPLÁRNOU?

Je to téměř rok, co se podařilo zabránit 
zašantročení naší teplárny a opět toto téma začíná 
být aktuální. Mezitím se událo několik věcí. Byl 
odejit generální ředitel, který za firmu bojoval             
a byl zadán audit hospodaření za předchozí tři 
roky. Před několika měsíci byl dokončen (za 
bezmála půl milionu korun), ale do uzávěrky 
tohoto čísla Ostrovského měsíčníku nebyl 
zastupitelům zpřístupněn. Opakovaně jsem                
pana starostu žádal o možnost seznámit se               
s jeho výsledky, mimo jiné i proto, že část 
kontrolovaného období jsem stál v čele dozorčí 
rady této městské firmy. Bylo mi však sděleno,               
že informaci dostane až zastupitelstvo. 

Mohu tedy vycházet z veřejně dostupných zdrojů. 
Z těch vyplývá, že probíhala jednání o pronájmu 
teplárny, také z nich vyplývá, že vedení města 
jedná s firmou Sokolovská uhelná o možnosti 
připojení na Palivový kombinát Vřesová. Také jsem 
se dozvěděl, že byl zadán personální audit i přes 
to, že pan starosta opakovaně prohlašoval,                      
že audit není personální a že z teplárny nebude 
nikdo propuštěn. Levný jistě nebude (hovoří se               
o sto tisících), ale dost dobře nechápu, proč se má 
dělat, když se jeho závěry nebude nikdo řídit. 
Ukáže-li se, že je v teplárně lidí více, než je třeba, 
tak věřím slovu pana starosty, že nikdo propuštěn 
nebude. Je-li jich v teplárně méně, tak se přijímat 
noví nebudou, protože to bude známka vysoké 
produktivity práce. Tak se nezbývá ptát, proč se 
tedy dělá?

V první polovině roku se uskutečnilo pracovní 
jednání zastupitelstva, na kterém nám byly 
prezentovány závěry ze studie, jak dál s teplárnou. 
Tato studie navrhovala jako optimální tři varianty 
rozvoje teplárenství v našem městě, přičemž 
všechny pracovaly s tím, že teplárna zůstane 

ČTENÁŘSKÉ PŘÍSPĚVKY
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A č  n e p at ř í m  k  p rav i d e l ný m  č te n á ř ů m  
dvoustránkových Ostrovských novin, v jejich 
posledním vydání mě jako mladého člověka 
zaujal článek kolegy zastupitele Palivce, který se 
zpovídá ze své skepse ohledně realizace projektu 
skateparku, především ve vztahu k jeho 
ekonomičnosti a využitelnosti. Jako studenta 
politologie je pro mě vždy fascinující sledovat 
situaci, při níž se tématem politických disputací 
stane téma, jež očividně významně neformuje 
diskurz veřejného života. Avšak právě na něm 
dochází k profilování jednotlivých osobností                  
a jejich pohledů, nadneseně řečeno vizí. Z daného 
tématu se tak stává významné politikum, je tedy 
nevinnou obětí mocenské hry. Obávám se, že                 
v této nezáviděníhodné pozici se v současnosti 
ocitl již zmiňovaný skatepark.

Příčinou tohoto stavu může být i fakt, že lidé 
zabývající se tímto neolympijským sportem (ale     
i řadou příbuzných, viz inline brusle, BMX                   
a trialová kola apod.) si často vytváří svoji vlastní 
značně specifickou subkulturu. Ta se vyznačuje 
krom panem kolegou zmíněného "prkénka na 
kolech"i vlastním stylem, jazykem, oblečením, 
hudbou a protože se převážně jedná o skupiny 
teenagerů nebo mladých lidí obecně, tak i určitou 
"neúctou" k tradičním autoritám. Je však potřeba 
zdůraznit, že není kontrakulturou, tedy skupinou, 
která by se stávající společenský řád snažila nějak  

podkopat nebo ničit! A přestože v naší zemi je tato 
subkultura ještě stále vnímána jako poměrně 
okrajová, v západoevropských zemích a hlavně za 
"velkou louží" se jedná o nedílnou součást 
společnosti, sport který je uznáván a i veřejnými 
orgány podporován jako smysluplné vyžití 
mládeže a co je pro mnohé zřejmě novinkou −                 
i způsobem získávání finančních prostředků                    
a prestiže pro jednotlivá města. Například Kanada, 
země javorového sirupu, je vyhlášena svými 
středisky pro downhillovou jízdu na kolech                  
a ve Spojených státech, Mekce kapitalismu,                   
se pokud vím, každoročně koná alternativní obří 
olympiáda těchto sportů nazvaná X-Games, která 
vždy přiláká tisíce fanoušků přímo na místo a další 
milióny "přilepí" k televizním obrazovkám.

K mému velkému zklamání však v našem městě 
tento potenciál alternativních sportů není 
pochopen. Projekt skateparku je označován                   
za "volnočasovou kratochvíli nepočetné hrstky 
mladých", který se ekonomicky nevyplatí a je tak 
mrháním veřejnými penězi. Pominu-li fakt, že 
zahraniční zkušenost hovoří zcela opačně, musím 
se vymezit proti tomuto jednorozměrnému 
hodnocení plánovaných projektů pouze                         
z účetního hlediska nákladů. Považuji za absolutní 
chybu především v těchto sociálně turbulentních 
dobách abdikovat na jakoukoli snahu rozvíjet 
občanskou společnost a podporovat aktivity 
směřující k osobnímu rozvoji jejích členů, zvláště 
těch mladých. Jak historie i každodenní realita učí, 
mívá to dosti katastrofální následky, které nelze 
redukovat na několik ojedinělých případů
osobních lidských tragédií. Z tohoto hlediska se  

mi tedy jeví jako zcela scestné poměřovat velikost 
investice s počtem tzv. "skejťáků", zvláště když tato 
optika zjevně nikdy nebyla použita na tradičnější 
projekty volnočasového vyžití. Pochybuji totiž,    
že by pak několik sezónních turnusů do tábora              
v Manětíně ospravedlňovalo téměř každoroční 
statisícové výdaje do tohoto rezortu. Naštěstí však 
vedení města v tomto případě vždy bralo v potaz           
i jiné než čistě ekonomické aspekty. Zajímavé je,            
že tato logika se nedočkala naplnění ani v případě 
drahých megalomanských projektů typu Ostrov-
východ, které na rozdíl od skateparku rozhodně 
diskurz Ostrova jako malého města přesahovaly.
Doufám tedy, že věcné vícerozměrné posouzení 
ideje ostrovského skateparku zvítězí nad 
ideologickými cvičeními a tento projekt se po 
dlouhých letech v příštím roce dočká své realizace. 
Jistě by si zasloužil, aby přípravná kapitola jeho 
existence, která připomínala extrémní jízdu na 
zmíněné U-rampě, skončila.

SKATEPARK: HISTORIE 
NA U-RAMPĚ

Jan Železný, zastupitel a šéfredaktor    

Zdroj: Ing. Marek Poledníček.
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V Karlovarském deníku, konkrétně to bylo               
v sobotu 5. října, jsem se dočetla v Otázce pro..., že 
by Sokolovská uhelná měla v našem městě 
provozovat teplárnu. Předseda představenstva 
pan Pöpperle zde uvádí, že byli osloveni vedením 
města Ostrova a dali mu nabídku. Ta spočívá                       
v tom, že by byl Ostrov napojen na Vřesovou. 
Připadá mi jako mrhání peněz pokládat trubku 
pro teplo z Vřesové až do Ostrova, ale zřejmě to asi 
bude investice Sokolovské uhelné. Nicméně chci 
zmínit něco jiného. Asi jako většina lidí ve městě 
jsem byla ráda, že teplárna zůstala městu, že poté, 
co loni ztroskotal pokus předat teplárnu do rukou 
cizím investorům, se takový hazard už nebude 
opakovat. Dodnes nebylo uspokojivě vysvětleno, 
proč to tehdy vedení města chtělo udělat. Stejně 
jako chybí informace proč by se vůbec měla 
teplárna dávat od města pryč. Co dobrého to 
městu přinese. Zlevnění ceny tepla? Když se 
započítá náklad na položení potrubí z Vřesové až 
do Ostrova, tak asi těžko. Četla jsem kdysi, že                  
se státy snaží udržet si strategické firmy pod svou 
kontrolou, tak nerozumím tomu, proč my                       
se takové strategické firmy máme zbavovat. Jsem 
často mezi lidmi, hlavně mezi seniory, a neslyšela 
jsem jedenkrát, že by měli s teplárnou špatnou 
zkušenost. I cena nám přijde přiměřená. Nevím, že 
by s teplárnou byly doposud nějaké problémy, je 
zde zaměstnáno několik desítek lidí (prý skoro 
osmdesáti). Co s nimi bude, až budeme připojeni 
na Vřesovou? Co se stane, až dojde na Sokolovsku 
uhlí? Neskončí pak teplárna jako důl Paskov? Kde 
pak vezmeme techniky do nové teplárny? Nebo 
už žádná nebude?

Asi tu nikdo z nás, ani z vedení města nebude, ale 
naše děti ano. Sice jsem tehdy petici nepodepsala, 
ale nyní mám chuť nějakou podobnou                            
na obranu teplárny sepsat. Páni radní, velmi vás 
prosíme: "Přestaňte hazardovat s teplárnou!"

PŘESTAŇTE HAZARDOVAT 
S TEPLÁRNOU

Jaroslava Vondráčková

Vážení čtenáři, nedá mi to, abych nezareagoval    
na článek paní Jaroslavy Vondráčkové. Především 
musím vyvrátit informace o tom, že by město 
Ostrov dostalo nějakou nabídku od firmy 
Sokolovská uhelná a.s. ohledně prodloužení 
horkovodu z Vřesové a od toho se odvíjející ceny 
tepla. Ostrovská teplárna je v situaci, kdy se do ní 
dlouhodobě neinvestovalo a v současné době                
je bohužel ve stavu, kdy je nutné ji rekonstruovat             
a hlavně modernizovat. Studie, kterou jsme si pro 
tyto účely nechali vypracovat, uvádí, že kompletní 
rekonstrukce a modernizace teplárny by se měla 
pohybovat kolem 500 mil. Kč. Pracujeme proto              
na několika variantách jak tuto situaci řešit,                 
už jen proto, aby se případně vynaložené náklady 
co nejméně promítly do ceny tepla pro                     
koncové odběratele. Jednou z možných variant                
je i vstup silného investora do Ostrovské   
teplárenské  a.s. Chtěl bych touto cestou 
ubezpečit paní Vondráčkovou, ale nejen ji,                     
že pokud jde o ostrovskou teplárnu, budeme                  

PŘESTAŇTE HAZARDOVAT 
S TEPLÁRNOU (REAKCE)

se snažit  najít  takovou variantu,  která                   
n e j m é n ě  o v l i v n í  z v ý š e n í  c e n y  t e p l a .

Bc. Pavel Čekan, starosta

Pane Bureši, je po volbách, skončily dohady, přání 
a žvásty. Několikrát jsem četl, jak chodíte po 
Ostrově a zastavují vás lidi a prosí vás, abyste se 
vrátil do funkce starosty. 

Chtělo by to, abyste občas šel i jinudy. Tam, co 
chodím já, tak potkávám lidi zcela opačného 
názoru. Mám šest doložitelných důvodů, proč 
jsem bytostně přesvědčen, že do parlamentu 
nepatříte, ale chtěl jste se tam dostat ne pro voliče 
a občany, ale jenom pro svůj prospěch. Mít ráj na 
zemi, kdy do práce jdu, jenom když se mi chce, 
využívat všech výhod poslance a každý měsíc 
přijde na účet cca. osmdesát tisíc, to není tak 
špatná vyhlídka. 
Teď jste v situaci normálního občana a teď               
nastala ta správná doba. Ukažte, jak pravdivý                   
je váš slogan "Na Honzu je spolehnutí".

NA HONZU JE SPOLEHNUTÍ

Bohumil Hájek

Ing. Josef Macke

Novákovi

Děkujeme paní a její dceři z Kolárovy ulice,                       
které neváhaly a přijaly hovor na nalezeném 
mobilním telefonu a tím pomohly k jeho                     
vrácení majitelce. Myslím, že se málokdy dostane 
nalezený mobil zpět k jeho majiteli. Takže                          
ještě jednou díky poctivým nálezkyním. 

PODĚKOVÁNÍ POCTIVÝM 
NÁLEZKYNÍM

Čas od času rozvíří poklidné vody veřejného 
mínění v Ostrově polemika, proč má město dva 
různé názvy. Město samotné se oficiálně nazývá 
Ostrov, avšak pošta a železniční stanice stále 
nesou dřívější označení Ostrov nad Ohří. 
Vysvětlení je snad jednoduché: Ostrovů je mnoho, 
ale Ostrov nad Ohří je jen jeden. Nechci znovu 
rozpoutat vášnivé polemiky, rád bych spíše 
připomenul jeden dávno zapomenutý příběh, 
který s dvojím označením města také souvisí. 
Dne 22. srpna 1898 požadoval český poslanec dr. 
Baxa na železniční stanici v Chomutově jízdenku 
do Ostrova. Jaké však bylo jeho překvapení, když 
železniční úředník oznámil, že žádná takováto 
stanice na buštěhradské dráze není. Dr. Baxa se 
nenechal vyvést z míry a trval si stále na svém: 
„Prodejte mi lístek do Ostrova.“ Mezitím již dorazil 
do nádraží vlak a u pokladny se shluklo mnoho 
zvědavců. Hádka vedla tak daleko, že hrozilo 
zpoždění vlaku. Celou situaci zachránil až kdosi                 
z davu, když upozornil železničního zřízence, že 
Ostrov je po německy Schlackenwerth. Úředník 
tak konečně mohl prodat Dr. Baxovi požadovaný 
lístek a vlak bez zpoždění odjel. Vše však mělo 
ještě dohru. Dr. Baxa svoji nespokojenost vyjádřil   
v knize stížností. Generální vedení buštěhradské 
dráhy na tuto stížnost doslova odpovědělo: Čís. 
31.370. Blahorodému JUDru. Karlu Baxovi, 
advokátu a poslanci v Praze. Na Vaši dne 22. srpna 
t.r. do knihy stížností naší stanice chomutovské 
zanesenou stížnost, že Vám nebyl vydán po česku 
žádaný jízdní lístek do stanice Ostrov, sdělujeme             
s Vámi co nejzdvořileji, že dotyčnému úředníku při 
pokladně české označení „Ostrov“ pro německé 
jméno stanice „Schlackenwerth“ běžným nebylo       
a on vám tudíž žádaný jízdní lístek, poněvadž jste 
odmítl, jemu tuto stanici po německu označiti, 
teprve pak vydati mohl, když mu třetí, při výdaji 
přítomná osoba označení „Ostrov“ přeložila. 
Vyzvali jsme dotyčného úředníka, aby si za 
příčinou uvarování podobných případů osvojil 
české označení stanic, v českém plakátě jízdního 
řádu obsažená. Jak je patrné, neměli to úředníci              
s dvojím označením měst nikterak jednoduché. 
Snad případů, že dotyčný nedojel tam,                         
kam chtěl jen proto, že uvedl druhý název, mnoho 
nebylo. Snad ani dnes už to není problém                    
a do toho správného Ostrova dojedete,                      
i  k d y ž  o p o m e n e t e  d o d a t  „ n a d  O h ř í “.   

TRABLE S ŽELEZNIČNÍ 
JÍZDENKOU

J. Fiala (red. upraveno) 

dodané dřevo. Ještě roku 1857 dostal sice faktický 
majitel železárny, dvorní rada Anton Schmidt 
povolení postavit byty pro dělníky, ale už roku 
1864 byla železárna mimo provoz, dlužila                            
i pozemkovou daň. Osmého září roku 1864 začal 
exekuční prodej jejího majetku, představovaly                     
ho litinové pece, několik centů surového                                   
i kovářského železa i zařízení truhlárny, pozemky 
se však prodávaly exekučně až roku 1868. 
Železárnu pak vystřídala roku 1886 továrna na 
výrobu lepenky.
Jan Kořan v knize „Vývoj železářství v Krušných 
horách“ o huti napsal, že byla bezvýznamná, ale 
vzhledem k tomu, že v českých zemích začala                    
s pudlováním jako jedna z prvních, nelze ji                         
v dějinách českého železářství přehlédnout. 

Věděli jste, že na místě současné Dehtochemy 
bývala železářská huť se třemi vysokými pecemi 
zvaná Eleonora? Poprvé byla zmíněna roku 1806, 
ale bližší údaje o ní pochází až z roku 1838, kdy 
majitel Ostrovské železářské společnosti 
(Schlackenwerther Eisengewerkschaft), sekretář, 
později rada dvorní komory Dr. Anton Schmidt 
koupil od několika ostrovských měšťanů pozemky 
na stavbu vodního náhonu a roku 1844 na stavbu 
příjezdové cesty.
Huť, známá tehdy jako Eleonora, tavila ve třech 
vysokých pecích železnou rudu, která byla těžena 
v Krušných horách v dolu Morgenroth (Červánek) 
na Bludenské žíle u Mariánské a Popova. K huti 
patřila roku 1838 pudlovací pec, v Čechách tehdy 
jako jedna z prvních, zkoušeli v ní topit i směsí 
rašeliny a dřevěného uhlí, což nebylo úspěšné, 
později topili hnědým uhlím. Pudlování (míchání), 
tehdy pokroková technologie, umožnilo 
zkujňovat surové železo bez namáhavé                               
a zdlouhavé ruční práce. Pro příjezdovou                   
cestu koupila společnost pozemky roku 1844,                  
tamější most přes Bystřici  i  cesta byly                         
z vány Železárenský most,  Železárenská                       
ulice (Eisenwerkbrücke, Einsenwerkstrasse). Již 
roku 1849 ale měla železárna potíže, dlužila 
bernímu úřadu v Jáchymově a Horním Slavkově za 

ELEONORA

HISTORIE
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Taneční studio Mirákl má na svém kontě další 
úspěch. Tanečníci se o víkendu 8. − 10. listopadu 
zúčastnili Dance Life Expa na brněnském 
výstavišti, v jehož rámci proběhla soutěž                         
o nejlepší taneční skupinu v České republice a to 
napříč všemi tanečními styly. "Soutěžili jsme                                    
s úřadujícími Mistry ČR ve všech tanečních 
disciplínách v dospělé kategorii, a tak se na pódiu 
vystřídaly styly jako např. hip hop, disco, show, 
latino, street dance. Již postup do šestice 

nejlepších, kteří tančili v rámci večerního gala 
programu České taneční organizace, jsme 
považovali za obrovský úspěch. To, že právě                   
naši choreografii W.A.Y. v disciplíně modern                               
a contemporary dance porota vybere jako 
nejlepší choreografii v České republice, jsme 
opravdu neček al i .  Mé poděkování  míří                        
k tanečnicím, které svým výkonem přesvědčily, že 
patří ke špičce u nás," říká Andrea Burešová, 
vedoucí skupiny.

Zároveň nás nyní čekají dvě mistrovství světa − na 
konci listopadu v disciplíně show dance                             
v Německu a v prosinci v modern a jazz dance                    
v Polsku. Toto mistrovství světa bude zároveň 
prvním výjezdem ostrovské pobočky Miráklu do 
zahraničí na prestižní taneční soutěž. 

Zatím jsou dívky vicemistrně světa v mini 
kategorii − tohoto titulu dosáhly v Liberci v roce 
2011. Mirákl v Polsku bude reprezentovat ČR                     
s dvaceti dvěma choreografiemi ve všech 
věkových kategoriích. Úspěch v Brně však 
považujeme za stěžejní v naší taneční kariéře. 

Zároveň se tanečnice i trenérky skupiny                     
zúčastni ly  překonání  rekordu v  počtu                 
t a n e č n í k ů  v  j e d n é  c h o re o gra f i i ,  k te ré                          
v rámci Dance Life Expa proběhlo − celkem           
tančilo šest set třicet dva tanečníků.

Zdroj: Mgr. Andrea Burešová.

Mgr. Andrea Burešová

INZERCE
OSTROVSKÉHO MĚSÍČNÍKU

SPORT

MIRÁKL VYTANČIL TITUL MISTR MISTRŮ
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