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INFORMACE O VYDÁNÍ

Ostrovský měsíčník vydává město
Ostrov se sídlem Městský úřad Ostrov,
Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov,
IČ 00254843 v nákladu 8 700 ks měsíčně. 
Vydáno dne 1. listopadu 2019.

TERMÍN UZÁVĚRKY
Uzávěrka pro příspěvky a inzerci
do prosincového čísla je 6. listopadu.
Příspěvky doručené po tomto datu budou 
zveřejněny jen ve výjimečných případech.

ZASÍLÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ
Příspěvky do měsíčníku nám můžete
zaslat na adresu: mesicnik@ostrov.cz,
případně donést osobně do Infocentra
Domu kultury Ostrov.

PRO INZERENTY
Objednávky inzerce zasílejte na adresu
inzerce@ostrovskymesicnik.cz

ODPOVĚDNÁ OSOBA
Miroslav Očenášek

VAŠE PŘÍSPĚVKY
Maximální rozsah příspěvků do měsíčníku
je omezen na 2200 znaků s mezerami, tj. asi 
350 slov nebo 30 řádků. Redakce si vyhrazuje 
v případě potřeby právo krátit a upravovat 
příspěvky. Redakce si vyhrazuje právo měnit 
v případě potřeby titulky (nadpisy) příspěvků.
Názory přispěvatelů se nemusejí shodovat
se stanoviskem redakce OM.
Za obsahovou správnost příspěvků redakce 
nezodpovídá. Redakce nezodpovídá za obsah 
placené inzerce. U příspěvků, které budou dodány 
po uzávěrce, nezaručujeme jejich otištění, a to ani
v případě placené inzerce.

REDAKČNÍ RADA (A‑Z)
Eliška Failová, Zuzana Janecká,
Josef Macke, Jana Múčková

DISTRIBUCE
Doručování Ostrovského měsíčníku
zprostředkovává Česká pošta.
V případě potíží s doručením
aktuálního čísla se obraťte na číslo: 734 875 980
Měsíčník je zdarma dodáván do každé
domácnosti v Ostrově.

GRAFIKA A TISK
Tiskárna Median, s. r. o.
Průmyslová 1456, Ostrov 363 01
www.tiskarna‑median.eu

REGISTRAČNÍ ZNAČKA
MK ČR E 16035
Ostrovský měsíčník je periodický tisk
územního samosprávního celku.

WEBOVÉ STRÁNKY
www.ostrovskymesicnik.cz
Aktuální vydání OM v elektronické
podobě je na těchto stránkách vždy
nejpozději do 1. dne příslušného měsíce.

FOTOGRAFIE NA TITULNÍ STRANĚ
Ilustrační foto: Podzimní nálada
Archiv OM

Vážení občané, u příležitosti 30. výročí 
Sametové revoluce jsme pro čtenáře Os‑
trovského měsíčníku připravili zvláštní 
přílohu, zachycující nejen listopadové 
události v Ostrově, ale také osudy míst‑
ních obyvatel za totality. Právě letošní 
jubilejní rok vyhlásila Rada města Ostrov 
ROKEM SVOBODY A DEMOKRACIE.

Ostrovsko bylo v  době komunistic‑
kého režimu svědkem mnoha bezpráví, 
které se negativně podepsalo na živo‑
tech bezpočtu občanů naší republiky. 
V průběhu celého roku probíhá v Ost‑
rově ve spolupráci města, domu kultu‑
ry a  gymnázia řada besed, přednášek, 
výstav, literárních a výtvarných soutěží 

a dalších akcí. Usilujeme také o unikát‑
ní památník obětem komunistických 
pracovních lágrů, úzce spjatý s  jedním 
z těch, kteří touhu po svobodě zaplatili 
svým životem, s politickým vězněm, so‑
chařem Jaroslavem Šlezingerem.

Cílem všech těchto akcí je uvědomit 
si, že svoboda, kterou dnes máme, neby‑
la a není zadarmo. Naopak, stála mnoho 
utrpení, krve i životů. Smyslem projektu je 
především mladé generaci představit hrů‑
zu totalitní doby a napomoci tomu, aby‑
chom si ji už nikdy nemuseli zopakovat.

Před 30 lety jsem byl studentem gym‑
názia a dodnes si vzpomínám na euforii, 
kterou jsme tehdy prožívali i na nové in‑
formace, které jsme každý den dostáva‑
li. Ale už tehdy jsme si uvědomovali, že 
svoboda je především o  odpovědnosti, 
A demokracie je nejen o diskusi, ale hlav‑
ně o  každodenní práci za její prosazení 
a udržení. Přidal bych i  jeden citát od T. 
G. Masaryka: „Rozčilení není program, ani 
nadšení není program, nejlepší vůle sama 
nestačí, když není rozvahy a rozumu“

Ing. Jan Bureš,
starosta města

DEN SE STAROSTOU 13. 11. 2019
Vážení občané, přijměte pozvání na 13. 11. 2019, kdy se uskuteční Den se sta‑

rostou. V době od 15.00 do 17.00 hod. mohou občané přijít za starostou města 
Ostrova, panem Janem Burešem, se svými podněty, připomínkami a stížnostmi. 
Rezervace termínu není nutná. Stačí se dostavit k pracovně starosty do budovy 
městského úřadu Jáchymovská 1.

red

VYUŽITÍ PROSTORU BÝVALÉ TRŽNICE 
U MÍROVÉHO NÁMĚSTÍ

Úprava plochy po bývalé tržnici 
u  Mírového náměstí jde do finále. 
Aktuálně byla dokončena hrubá 
stavba, nyní proběhne kolaudace 
a následně výsadba zeleně.

Pro realizaci stavby bylo uplatněno 
projektové řešení prostoru v  základní 
variantě se středovým zatravněným 
pásem, lemovaným po obou stranách 
zadlážděním s kolmým napojením na 
stávající zádlažbu komunikace u Míro‑
vého náměstí. Podél obytných objektů 
navíc vznikly další zatravněné plochy. 
Doplněn byl mobiliář v  podobě od‑
padkových košů a stojanů pro kola, na 

středové ploše bylo instalováno veřej‑
né osvětlení.

Stavbu úspěšně realizovala firma HI‑
PPMANN,  s.  r.  o., s  celkovými staveb‑
ními náklady ve výši 4 539 128 Kč. Dne 
30. 9. 2019 se uskutečnilo předání stav‑
by a  nyní probíhá kolaudační řízení. 
S ohledem na vegetační období bude 
v  průběhu  října  2019 provedena vý‑
sadba 16 ks vzrostlých stromů a výsev 
květinové louky. Dále, již mimo stavbu, 
budou řešeny vegetační úpravy plochy 
podél obytných objektů.

Vladislav Lupač,
investiční referent MěÚ Ostrov
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OSTROVSKÉ HISTORICKÉ SYMPOZIUM 2019
Září v  Ostrově již tradičně patří 

mezinárodnímu historickému sym‑
poziu. V letošním roce se konalo ve 
dnech 27. až 28. září 2019 již potřetí 
a díky 450. výročí narození Jáchyma 
Ondřeje Šlika bylo zvoleno téma 
„Schlikové známí i neznámí a  jejich 
vliv na světové peněžnictví“.

Hlavními hosty letošního sympozia 
byli Jindřich hrabě Schlik, František 
hrabě Schlik, Margareta Pospíchalová 
rozená hraběnka Schliková a její sestra 
Ilona hraběnka Schliková a  další pří‑
slušníci rodu. Kromě nich do Ostrova 
zavítala i  Jeho Excelence, arcivévoda 
Radbot Habsburg ‑Lothringen, který 
společně s Jindřichem hrabětem Schli‑
kem letošní sympozium otevřel.

Na sympoziu zazněly příspěvky v ši‑
rokém spektru témat – např. příchod 
Schliků do západního Krušnohoří, 
Jáchym Ondřej Šlik a  jeho rodinné 
vazby. Dalšími tématy byla šlikovská 
fortifikace, umění 15. a 16. století, raž‑
ba guldinerů a  jáchymovských tolarů. 
Nezapomnělo se ani na peněžnictví 
v  době vévodů sasko ‑lauenburských 
a  toskánských Habsburků. Vystoupili 

zde historici a archiváři z České repub‑
liky, Německa, Rakouska a Francie.

V  rámci programu byl „pokřtěn“ 
sborník z  loňského sympózia pod ná‑
zvem „Významné ženy Ostrova (Schlac‑
kenwerthu)“, který vydalo Město Ostrov 
za finanční podpory Karlovarského kraje 
a Nadace St. Joachim. Křtila se také nová 
pamětní medaile rodu Schlik, což bylo 
překvapením nejen pro hosty, ale i pro 
některé samotné příslušníky rodu, kteří 
žijí v  zahraničí. Novou šlikovskou me‑
daili představil přední český numismatik 
Zdeněk Petráň z Prahy. Jejím autorem je 
akademický sochař a medailér Vladimír 
Oppl. Medaile je vyražena ve třech ty‑
pech vyhotovení (stříbrná, postříbřená 
a tombaková), lze je zakoupit v IC na os‑
trovském zámku. Zde je možné zakoupit 
také sborníky přednášek z I. a II. meziná‑
rodního historického sympozia.

Záštitu nad sympoziem opět převzali 
místopředseda Senátu PČR Jan Horník 
a  hejtmanka Karlovarského kraje Jana 
Mračková Vildumetzová. Akci finančně 
podpořily Karlovarský kraj, Panattoni 
Czech Republic Development,  s.  r.  o., 
WITTE ACCESS TECHNOLOGY, s. r. o., 

Elektro S  – Štěpánek,  s.  r.  o., Marius 
Pedersen,  a.  s., Vodárny a  kanalizace 
Karlovy Vary,  a.  s., Léčebné lázně Já‑
chymov,  a.  s. a  za organizační pomoc 
děkujeme Nadaci St. Joachim.

Na závěr mi dovolte citovat z  do‑
pisu arcivévody Radbota Habsburg‑
‑Lothringen: „… opět se Vám podařilo 
zorganizovat prvotřídní sympozium. 
Průběh byl velice profesionální, obsah 
skutečně velice odborný a  atmosféru 
dodal i  šarmantní doprovodný pro‑
gram. Za velice pozitivní považuji také 
to, že po všech přednáškách byly kla‑
deny dotazy a přišla reakce i z publika. 
Téma doby hrabat Šliků se očividně 
setkalo s  ohlasem, bylo to téma, na 
kterém se dalo stavět a které vyvolalo 
zájem. Jedním slovem se Vám dá pou‑
ze gratulovat.“

A  z  dopisu Jindřicha hraběte Schli‑
ka: „…rád bych Vám a  všem organi‑
zátorům III. mezinárodního sympozia 
v  Ostrově dnes ještě jednou poděko‑
val za velmi vstřícný přístup k hostům 
a přednášejícím, včetně koncertu…“

Miluše Kobesová,
odborný garant sympozia
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA J. V. MYSLBEKA 
V OSTROVĚ MÁ NOVOU TĚLOCVIČNU

Po takřka 50 letech došlo k výraz‑
nému zlepšení podmínek pro pří‑
pravu mladé generace. Mimořádná 
stavba byla oficiálně předána v pon‑
dělí 30. 9. 2019.

Nová tělocvična má půdorysné roz‑
měry 27 x 17,5 m a výšku 7,5 m. Je urče‑
na zejména pro míčové hry jako napří‑
klad basketbal, volejbal a  badminton. 
Pro diváky na lavičkách u plochy a na 
balkóně je k dispozici 120 míst. Přístav‑
ba tělocvičny navazuje na vnitřní ko‑
munikace ve škole a má i  samostatný 
vstup pro bezproblémové využití ve‑
řejnosti v odpoledních a večerních ho‑
dinách. Nová budova obsahuje šatny 
a sociální zázemí jak pro žáky, tak pro 
návštěvníky, a  to včetně imobilních. 
Součástí stavby byla i  částečná reno‑
vace původní tělocvičny. V nejbližších 
týdnech bude upravena asfaltová plo‑
cha na parkoviště a nejbližší okolí.

Generálním dodavatelem stavby 
je firma STASKO PLUS,  s  r. o., celková 
cena díla je 45 802,56 tis. včetně DPH. 
Většinu nákladů platilo Město Ostrov, 
část nákladů uhradila ze svého rozpoč‑
tu i škola. Dík patří nejen projektantovi 
a stavební firmě za perfektní práci, ale 
také všem zastupitelům, kteří její vznik 
v minulosti podpořili.

Ing. Marek Poledníček,
místostarosta města

Přístavba tělocvičny ZŠ Myslbekova 
z pohledu architekta

Práce na projektu přístavby nové tě‑
locvičny byly v naší projekční kanceláři 
započaty v roce 2017 a již tehdy se dis‑
kutovalo, zda by nebylo výhodné tělo‑
cvičnu zvětšit na moderní sportovní 
halu, která ve městě také chybí. Nako‑
nec zůstalo „pouze“ u školní tělocvičny, 
která byla proti původnímu zadání čás‑
tečně zvětšena kvůli basketbalu. Z hle‑
diska urbanismu města bylo toto roz‑
hodnutí jednoznačně správné. Vedení 
města se od té doby několikrát změnilo, 
kontinuita byla naštěstí zachována.

Vím, že diskuze na toto téma dosud 
neustaly, tak shrnu hlavní argumenty, 
proč by sportovní hala na tomto místě 
uprostřed města nebyla vhodná: Stavba 
haly s hrací plochou alespoň na florbal 
(proti školní tělocvičně by to znamena‑
lo prodloužení cca  o  15 m a  rozšíření 
cca o 8 m), by se neobešla bez razant‑
ního zásahu do zeleně a  zejména bez 

přeložky městské kanalizační stoky, 
která prochází podélně v těsné blízkos‑
ti na pozemku školy. Hala by se svými 
proporcemi a měřítkem zcela vymykala 
z  kontextu okolní zástavby. Regulérní 
sportovní hala (samozřejmě se záze‑
mím pro diváky) by nutně vyžadova‑
la značné množství parkovacích míst 
(požadavek předpisů). Není třeba mít 
velkou fantazii, jaký dopad by to mělo 
v době konání sportovních akcí na do‑
pravní situaci v blízkém okolí.

Od samého začátku práce na návrhu 
jsem nechtěl, aby nová stavba na sebe 
příliš upozorňovala. Základní škola byla 
v  50. letech postavena jako vzorný re‑
prezentant tradicionalistického stylu 
Sorela. Ostrovskou Sorelu považuji za 

unikátní a cílem návrhu přístavby nové 
tělocvičny tedy bylo na ní navázat ales‑
poň v některých vnějších znacích (val‑
bová střecha, barevnost atd.), ale přesto 
vytvořit stavbu současnou. To hlavní se 
odehrává uvnitř tělocvičny  – kvalitní 
sportovní podlaha, bezpečné obklady 
stěn, moderní způsob vytápění bez ná‑
stěnných těles, vzduchotechnika s  re‑
kuperací. Důležité je také bezbariérový 
přístup zvenčí i z budovy školy a poda‑
řilo se také propojení se stávající tělo‑
cvičnou, opět bezbariérové.

Pokud se tělocvična bude dětem lí‑
bit a pokud se budou díky ní více těšit 
na tělocvik, budu považovat zadání za 
splněné.

Vladimír Toman
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Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
ZM schválilo Obecně závaznou 

vyhlášku Města Ostrova č.  1/2019 
o  místním poplatku ze psů. Asi nej‑
větší změnou pro majitele psů je změna 
ve splatnosti poplatku. Všechny poplat‑
ky ze psů budou od roku 2020 splatné 
v celé výši vždy do 31. 3. daného roku. 
Již nebude možné platit poplatek polo‑
letně. Dále již nebude poskytována sle‑
va za čipování psa. Od nového roku je 
povinnost čipování psa dána zákonem.

ZM schválilo poskytnutí individu‑
ální dotace z rozpočtu Města Ostrov 
na rok 2019 ve výši 30 000 Kč spolu 
s veřejnoprávní smlouvou v předlože‑
ném znění na obnovu Horního Hradu 
v roce 2019 pro Horní Hrad, o. p. s., se 
sídlem Horní Hrad 1, Ostrov.

ZM schválilo záměr pořídit Změnu 
č.  3 Územního plánu Ostrov, týkají‑
cí se změny výškové hladiny zástavby 
v plochách bývalého výrobního areálu 
Škoda Ostrov – Dolní Žďár.

ZM schválilo prodej části pozemku 
p.  č.  224/90 o  výměře cca  952 m² v  k. 

ú. Ostrov nad Ohří, společnosti LIAS 
Vintířov, lehký stavební materiál,  k.  s., 
IČ 468 82 324, se sídlem č. p. 176, 357 35 
Vintířov, za účelem výstavby bytového 
domu ve Vančurově ulici v  Ostrově za 
cenu dle znaleckého posudku 600 Kč/
m² plus DPH v zákonné výši. Veškeré ná‑
klady spojené s převodem uhradí kupu‑
jící. Prodej bude realizován až po nabytí 
právní moci kolaudačního rozhodnutí, 
nejpozději však do 31. 12. 2024.

RM schválila Dodatek č. 13 k Pra‑
vidlům pro hospodaření s byty v ma‑
jetku Města Ostrov, který se týká 
otevření pořadníků na byty v majetku 
Města Ostrov.

RM s účinností od 1. 1. 2020 schválila 
zvýšení nájemného v bytových jednot‑
kách, které prošly kompletní opravou od 
roku 2016 dle zákona č. 89/2012 Sb. § 2249 
občanského zákoníku na 60 Kč/m2/měsíc. 
Zvýšení nájmu se bude týkat nově uzaví‑
raných nájemních smluv a u prodloužení 
stávajících nájemních smluv.

MěÚ Ostrov

SOUTĚŽ ADVENTNÍ 
OKNO

Město Ostrov vyhlašuje soutěž o nej‑
hezčí výzdobu okna nebo balkónu 
k příležitosti adventních svátků v roce 
2019. Soutěž je určena pro obyvatele 
města a místních částí. Fotografie své 
výzdoby se jménem a adresou, kde se 
výzdoba nachází, odesílejte na emailo‑
vou adresu: podatelna@ostrov.cz nej‑
později do 31. 12. 2019.

O  vítězi rozhodne komise složená 
z  vedení města a  odborných pracov‑
níků městského úřadu. Soutěžící, kteří 
se umístí na prvních třech místech, bu‑
dou odměněni hodnotnými cenami.

MěÚ Ostrov

HLEDÁME 
DOBROVOLNÍKY:
k dětem
k seniorům
k pacientům v nemocnici
k lidem s postižením
jako náhradní babičku nebo dědečka
Kontaktujte nás:
dobrovolnictvi@istand.cz,
tel. 605 001 950
www.istand.cz
FB: @istand – oficiální stránka 
dobrovolnického centra

MěÚ Ostrov

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE ROZKVETLÉ OKNO
V květnu 2019 byla vyhlášena pro 

obyvatele Ostrova a  místních částí 
soutěž o nejhezčí květinovou výzdo‑
bu okna nebo balkónu. Ze zaslaných 
fotografií vybrala komise složená 
z vedení města a odborných pracov‑
níků městského úřadu tři nejhezčí 
výzdoby a rozhodla o udělení cen na 
prvních třech místech.

Generálním partnerem soutěže byla 
firma Tesco Stores ČR, a.  s., která pro 
ocenění soutěžících na prvních třech 
místech věnovala dárkový koš a dárko‑
vé balíčky.
Výherci soutěže:
1. místo ‑ paní Helena Ondrejková, 

Ostrov, Jedlová 1439
2. místo ‑ paní Marie Brumeislová, Os‑
trov, S. K. Neumanna 980
3. místo ‑ paní Ilona Leupold, Ostrov, 
Lidická 1353

Ceny výhercům soutěže byly pře‑
dány v  rámci slavnostního zaháje‑
ní Michaelské pouti v  Ostrově dne 
29. 9. 2019.

Vedení města děkuje všem účastní‑
kům za zaslané příspěvky a  současně 
generálnímu partnerovi soutěže firmě 
TESCO Stores ČR, a. s., za hodnotné ceny.

Ing. Jiří Jiránek,
vedoucí odboru kanceláře starosty 

a vnitřní správy

DOTACE NA PODPORU 
SPORTOVNÍCH 
A KULTURNÍCH 
AKTIVIT PRO ROK 
2020

Stejně jako v minulých letech může‑
te opět požádat o dotaci na podporu 
sportovních, kulturních a  zájmových 
aktivit pro rok 2020. Nejzazší termín 
pro podávání žádostí je stanoven na 
20.  1.  2020. Pokyny a  příslušné for‑
muláře jsou k  dispozici na webových 
stránkách města www.ostrov.cz. Vypl‑
něné žádosti je možné doručit osobně 
na podatelnu městského úřadu, poš‑
tou na adresu: Městský úřad, odbor 
vnitřní správy, Jáchymovská 1, 363 01 
Ostrov nebo do datové schránky měs‑
ta ID: d5zbgz2.

Šárka Růžičková,
odbor kancelář starosty a vnitřní správy
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Z DENÍKU VELITELE MĚSTSKÉ POLICIE
A opět ti prodejci

I v tomto měsíci strážníci zasahovali 
proti nepoučitelným prodejcům, 
kteří porušují v  našem městě zákony. 
I  tentokrát byl scénář stejný, jako 
v  případech předchozích. Nejenže 
případ putuje do správního řízení, ale 
opětovně jsme veškeré zboží zabavili 
a  pevně doufáme, že se náš přístup 
mezi takzvané obchodníky brzo rozšíří 
a  ti se příště našemu městu raději 
vyhnou, protože z  nastavené laťky 
neslevíme a naše občany budeme před 
těmito nepoctivými prodejci chránit.
Zfetovaný muž si to chtěl rozdat 
s bagrem

Dne 12.  9.  2019 přijali strážníci 
oznámení o  pomatenci, který v  ulicích 
města nahání hrůzu lidem a  navíc se 
holýma rukama snaží zastavit bagr, který 
prováděl v  katastru výkopové práce. 
Strážníci po příjezdu na místo zjistili, že se 
jedná o známou firmu, která pod vlivem 
par z  ředidla nekontroluje své chování. 
Jako vždy, ani tentokrát nereagoval na 

žádnou z  výzev strážníků, a  tak opět 
prověřil fyzickou připravenost hlídky MP 
Ostrov. Výsledek byl znám již předem. 
Po použití donucovacích prostředků 
byl muž umístěn na psychiatrickém 
oddělení.
Neuvěřitelná oznámení

MP Ostrov přijímá stále více oznámení 
od občanů, kterým vadí hluk z dětských 
hřišť. V těchto případech nejde o rušení 
nočního klidu, ale o  dětské odpolední 
hraní. Vzkaz MP všem těmto oznamo‑
vatelům zní: Jsme rádi, že děti opouští 
počítače a  jdou sportovat ven. Možná, 
že se blýská na lepší časy a děti si budou 
víc hrát venku a sportovat. Z tohoto dů‑
vodu jsou jistě budována hřiště.
Divočáci

Nejedná se o  naše strážníky, ale 
o  chlupaté návštěvníky z  lesa, kteří 
v  těchto dnech pomalu každou noc 
brázdí ulice našeho města. V případě, 
že narazíte na tyto návštěvníky, infor‑
mujte prosím hlídku MP Ostrov, která 
si se situací jistě poradí.

Pozvánka pro rodiče na seminář ‑ 
Bezpečně v online prostředí ‑ ochra‑
na dětí a mládeže

Zveme především rodiče a  další 
osoby, které se starají o  děti 
a  mládež, na přednášku specialisty 
na kybernetické prostředí Romana 
Kohouta, která se bude konat dne 
27.  11.  2019 od 17.00 do 19.00 hod. 
v  Městské knihovně Ostrov. Rodiče 
se na přednášce dozví, jaká jsou 
obecná internetová nebezpečí, jaké 
jsou aktuální kybernetické hrozby. 
Dále budou informováni, jaká může 
být kyberšikana na sociálních sítích 
a jak děti a mládež v online prostředí 
ochránit. Vstup na akci je zdarma. Na 
akci je možné si rezervovat místo na 
www.mk.ostrov.cz. Akci připravilo 
město Ostrov ve spolupráci s Městskou 
policií Ostrov a karlovarským spolkem 
you connected. Finančně přednášku 
podpořilo Ministerstvo financí ČR.

Ladislav Martínek,
velitel MP Ostrov

VÝSTAVBA VE VANČUROVĚ ULICI V OSTROVĚ
Společnost LIAS Vintířov, známá 

více pod značkou LIAPOR, připravu‑
je výstavbu nových bytů v  Ostrově, 
a to v lokalitě Vančurova ulice.

V letech 2016 ‑ 2017 společnost po‑
stavila dva bytové domy v Severní uli‑
ci. Tyto byty byly prvním dokončeným 
projektem bytové výstavby v Ostrově 
po roce 1989. O byty byl velký zájem 
a potvrdilo se, že město Ostrov je žá‑
daným místem pro bydlení. Po prove‑
deném průzkumu, kde by se v Ostrově 
dal postavit další bytový dům, se uká‑
zalo, že Vančurova ulice je v  součas‑
nosti jediná možná lokalita.

V  této fázi je připravena studie na 
výstavbu cca  50 bytových jednotek 
(viz  obrázek). Studie splňuje veškeré 

požadavky územního plánu města Os‑
trova – podlažnost, výšku budovy, ko‑
eficient zastavěnosti pozemku a poža‑
davky pro získání stavebního povolení. 
Současné dětské hřiště bude nahraze‑
no novým moderním a bezpečnějším 
hřištěm s  novými herními prvky. Po‑
čítá se i s vybudováním dostatečného 
počtu parkovacích míst.

Aktuálně probíhají projektové práce. 
V  případě zahájení realizace by nové 
byty byly připraveny k nastěhování bě‑
hem roku 2021. Jsme si vědomi, že při 
výstavbě zasáhneme do pohodlí oby‑
vatel v okolí, ale budeme se snažit po‑
stupovat velmi citlivě a stavět rychle.

Ing. Pavel Bursík,
obchodní ředitel, p. p. LIAS Vintířov

LIMITY DOPLATKŮ 
NA LÉČIVA

Národní rada osob se zdravot‑
ním postižením ČR informuje: Od 
1.  1.  2020 vstupuje v  účinnost usta‑
novení § 16 b, zákona č.  48/1997 Sb., 
o veřejném zdravotním pojištění, kte‑
ré stanoví limit na doplatky za léky 
nebo potraviny pro zvláštní lékařské 
účely pouze ve výši 500 Kč ročně, pro 
příjemce invalidních důchodů ve III. 
stupni a dále pro osoby, kterým byla 
přiznána invalidita II. a III. stupně, ale 
pro nesplnění podmínek jim není in‑
validní důchod vyplácen.

Pokud příjemci ID chtějí, aby od 
1.  1.  2020 měli limit na doplatky na 
léky pouze ve výši 500 Kč ročně, musí 
splnit základní podmínku, že do 
31.  12.  2019 předloží svojí zdravotní 
pojišťovně kopii rozhodnutí o přizná‑
ní ID. Pokud jde o osoby, kterým byl 
přiznán II. nebo III. stupeň invalidity, 
ale pro nesplnění podmínek jim není 
vyplácen ID, musí svojí zdravotní po‑
jišťovně dát kopii příslušného posud‑
ku o posouzení zdravotního stavu.

Ing. Jitka Líkařová,
krajská koordinátorka NRZP ČR

tel:. 736 751 205, e ‑mail: k.vary@nrzp.cz
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www.elldus.de
Elldus Resort GmbH • Telefon: +49 3 73 48 - 1 26 60 • jobs@elldus.de 

Werner-Seelenbinder-Straße 46 • 09484 Kurort Oberwiesenthal 

nabízí aktuálně tyto volné pracovní pozice:  
• číšník / servírka (nástup možný ihned) 
• barman / barmanka (nástup možný ihned) 
• kuchař / kuchařka (nástup možný ihned) 
• obsluha saunového centra (i bez odborného vzdělání, ihned) 
 

 
Bližší informace na 

www.elldus.de/cz/jobs 
Neváhejte a zašlete nám 

Váš životopis na 
jobs@elldus.de 

PRÁCE V OBERWIESENTHALU !
ELLDUS RESORT 

INZERCE

OPTIMALIZACE ČINNOSTI ÚZEMNÍHO 
PRACOVIŠTĚ FINANČNÍ SPRÁVY ČESKÉ 
REPUBLIKY V OSTROVĚ

V  rámci optimalizace a  zvýšení 
efektivity dojde od 1. pololetí roku 
2020 k  omezení provozu pobočky 
finančního úřadu v  Ostrově. Pra‑
coviště bude poté fungovat v rámci 
tzv. režimu 2+2.

Státní správa v České republice pro‑
chází v  současné době procesem dal‑
šího zefektivňování jednotlivých čin‑
ností na všech úsecích s cílem snížení 
celkově vynakládaných nákladů při 
zachování kvality a dosažitelnosti slu‑
žeb pro občany. Vedení města Ostrova 
bylo informováno generální ředitelkou 
Generálního finančního ředitelství 
Taťjanou Richterovou o  připravované 
optimalizaci činnosti územního praco‑
viště Finanční správy České republiky 
v Ostrově.

V  průběhu prvního pololetí roku 
2020 dojde k úpravě organizačního za‑
jištění činnosti pobočky v tom směru, 
že služby budou standardně posky‑
továny v  úřední dny, tedy minimálně 
dva dny v týdnu, a budou je zajišťovat 
alespoň dva pracovníci Finanční sprá‑
vy. V období podávání daňových při‑
znání, případně dalších důležitých ob‑
dobích, bude Finanční správa schopna 
a připravena posílit územní pracoviště 
tak, aby mohlo odbavit zvýšený počet 
daňových poplatníků, kteří ho navštíví, 
ať již v souvislosti s podáním daňového 
přiznání, nebo z jiného důvodu v rámci 
správy daní. Současná dostupnost po‑
skytovaných služeb bude zachována.

Ing. Jiří Jiránek,
vedoucí odboru kanceláře starosty 

a vnitřní správy

NEJLEPŠÍ 
KUCHAŘ ROKU 
VE SPOLEČNÉM 
STRAVOVÁNÍ JE 
OBČAN MĚSTA 
OSTROVA

V srpnu proběhla v Praze významná 
kuchařská soutěž Nejlepší kuchař roku 
2019 ve společném stravování pořáda‑
ná Asociací kuchařů a cukrářů České re‑
publiky pod záštitou ministra zdravot‑
nictví a radního hlavního města Prahy.

Tématem soutěže bylo chutně, zdravě 
a sezónně (v hlavní roli krůtí maso). V šes‑
ti kategoriích se utkalo celkem 90 kuchařů 
a kuchařek. Letošního ročníku se i poprvé 
zúčastnil občan města Ostrova, šéfkuchař 
Rodrigo Retamal, který svým originálním 
pokrmem nadchl odbornou porotu a při‑
vezl si domů první místo v kategorii o Nej‑
lepší racionální pokrm.

Mimořádný výkon v gastronomii ješ‑
tě nekončí a Rodrigo Retamal se svým 
moderním tříchodovým menu, vychá‑
zející z tradiční české kuchyně a sezó‑
ny, postoupil do finále nejprestižnější 
soutěže o  nejlepšího kuchaře České 
republiky, Kuchař roku 2019/2020, a já 
mu blahopřeji a přeji mu mnoho dal‑
ších úspěchů i nadále.

Markéta da Silva,
občanka města Ostrova
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
V MĚSÍCI ZÁŘÍ

Dne 28.  9.  2019 se ve spoluprá‑
ci s  Domem kultury Ostrov, ZUŠ 
Ostrov a  Odborem sociálních věcí 
a  zdravotnictví Městského úřadu 
Ostrov uskutečnilo další vítání nově 
narozených ostrovských občánků.

Starosta města Jan Bureš společně 
s  místostarostkou Jitkou Samákovou 
přivítali mezi ostrovské občany 27 nově 
narozených dětí. Slavnostní událost pro‑
běhla ve velmi příjemné a milé atmosféře. 
Velký dík patří Městské knihovně Ostrov 
a  Dětskému centru Žabička za dárečky, 
které dětem věnovaly, žákům ZUŠ Ostrov 
pod vedením ředitelky ZUŠ Ostrov Ireny 
Konývkové za doprovodné vystoupení, 
Domu kultury Ostrov, jmenovitě paní 
Věře Řeřichové, za pomoc s  organizací 
a  v  neposlední řadě Aleně Čermákové 
a Markétě Schmiedové z Odboru sociál‑
ních věcí a zdravotnictví MěÚ Ostrov.

Další vítání občánků proběhne dne 
30. 11. 2019 od 9.00 hod. v obřadní síni 
Staré radnice v  Ostrově. Zájemci se již 
nyní mohou hlásit emailem na adrese: 
ksplichalova@ostrov.cz, telefonicky na čís‑
le 354 224 887 nebo osobně na Městském 
úřadě Ostrov, v kanceláři č. 22 v přízemí.
K přihlášení je nezbytné uvést:
• jména a příjmení obou rodičů
• jméno (jména) a příjmení dítěte
• trvalý pobyt
• datum a místo narození dítěte
• telefonický kontakt či email alespoň 

na jednoho z rodičů
Ing. Kateřina Šplíchalová,

OSVZ MěÚ Ostrov
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za finanční podpory
Karlovarského kraje.
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NOVÁ AMBULANCE PALIATIVNÍ PÉČE
V Karlových Varech byla otevřena 

první paliativní ambulance v Karlo‑
varském kraji pro pacienty v pokro‑
čilých stádiích nádorových i  nená‑
dorových onemocnění.

Ambulance byla slavnostně otevřena 
dne 24.  9.  2019 a  je určena všem ne‑
mocným v  pokročilých stádiích nádo‑
rových i  nenádorových onemocnění, 
u nichž onemocnění dospělo do nevy‑
léčitelného stadia. Péče je plně hrazena 
z veřejného zdravotního pojištění všech 
zdravotních pojišťoven. Hlavním cílem 
léčby je zlepšení kvality života s  ohle‑
dem na přání a  potřeby nemocného. 
V  rámci poskytovaných služeb jsou 
plně respektovány individuální potřeby 
každého pacienta a opomíjena není ani 

psychická a sociální podpora. Při léčbě 
v  ambulanci je kladen důraz a  pozor‑
nost na řešení nepříjemných projevů 
choroby (např. bolest, dušnost, nechu‑
tenství, úzkost apod.). V rámci jedné or‑
ganizace probíhá spolupráce s multidis‑
ciplinárním týmem speciální paliativní 
péče v mobilním hospici, tedy doma.

Plný provoz ambulance byl zahájen 
v říjnu 2019. Provozní doba ambulance je 
v pondělí od 7.00 hod. do 15.30 hod. a je 
možné se zde objednat telefonicky na čísle: 
776 426 151 nebo prostřednictvím emailu:
paliativniambulance@ladara.eu.
Ambulanci provozuje LADARA, s. r. o., 
na adrese Čankovská 1021/19 Karlovy Vary.

Ing. Kateřina Šplíchalová,
OSVZ MěÚ Ostrov
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ZÁŘÍ NA LINCE 150
V  září naše jednotka zasahovala 

celkem u  41 událostí, z  nichž bylo 10 
technických pomocí, 8 požárů a  pla‑
ných poplachů, 5 dopravních nehod, 3 
úniky látek a záchrana osob, 2 prově‑
řovací cvičení.
Ze zpráv o činnosti vybíráme:
• ve spolupráci s HZS KV, SDH Hájek, 

Hroznětín, Merklín, Potůčky, Vintí‑
řov (SO) jsme likvidovali požár les‑
ní hrabanky za zimním stadiónem, 
nemocnicí, zahrádkářské kolonii 
U Nemocnice a požár lesa v Merklí‑
ně – Oldříši

• k záchraně osoby byla naše jednot‑
ka vyslána do ulice Kollárova, kde 
prováděla resuscitaci za pomoci 
AED (automatický elektronický 

defibrilátor), bohužel i  přes sna‑
hu všech záchranářů nebyla tato 
úspěšná

• v  obci Šemnice, v  lokalitě Skalky 
skřítků, jsme ve spolupráci s policií 
ČR a HZS KV pátrali po dvou ztra‑
cených osobách, každá na jiném 
místě, které se nacházely v těžko pří‑
stupném terénu ve srázu a s lehkým 
poraněním. Po jejich vyproštění 
byly předány do péče lékaře ZZS KV

• u letecké nehody ultralightu v Hájku 
jsme zasahovali společně s  jednot‑
kami HZS KV, SDH Hájek a  SDHp 
ČEPRO. Pilot byl po vyproštění pře‑
dán do péče ZZS Ostrov

• naše jednotka se dále zúčastnila 
s  technikou CAS 20 Mercedes Benz 

Zetros a  čtyřkolkou UTV 830 slav‑
ností oslav 145 výročí založení hasičů 
v Chodově (SO) a dále zajišťovala asis‑
tenci při konání Michaelské pouti.

Milan Kuna,
Za JSDH Ostrov

PODĚKOVÁNÍ
Dne 18.  9.  2019 zemřela naše ma‑

minka Marie Klímová ve věku 103  let 
(bez jednoho měsíce). Chci tímto vel‑
mi poděkovat personálu Domova dů‑
chodců v Hroznětíně za obětavou péči 
při konci jejího života.

Také velmi děkuji MUDr. Dráskému 
st. za jeho celoživotní péči o maminku 
a  MUDr.  Dráskému ml., který v  této 
péči pokračoval.

Za rodinu,
Alena Kučerová

 
 
 Mgr. Rostislav Částka, 

advokát 
sídlo AK:    Nejdek, Limnická 1246, 362 22 

                     pobočka:    Ostrov, Hlavní třída 1000, 363 01 
 

 komplexní právní služby ve všech oblastech práva  
 sepisy smluv - kupní, darovací, nájemní, …… 
 rozvody, majetkové vypořádání, vymáhání pohledávek, výživného, 

náhrada škody, zastupování v soudním a správním řízení 
 
Kontakty pro sjednání schůzky: 
 
Mobil      :   602 328 202 E - mail    :   casros@seznam.cz 

INZERCE

PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ

DOKRMUJTE ZVÍŘÁTKA S ROZUMEM
S nastávající zimou se blíží i doba, 

kdy lidé budou ve větší míře dokr‑
movat volně žijící zvířata, zejména 
zimující druhy ptáků. Takové jedná‑
ní by vždy mělo být činěno s rozva‑
hou, jelikož někdy dokrmování může 
způsobit více škody než užitku.

Pro drobné ptactvo je dnes možné 
zakoupit velké množství druhů kr‑
mení, jako jsou lojové koule, semín‑
ka  apod. Dobré je také sledovat jaké 
ptačí druhy se u  vašeho krmítka vy‑
skytují a  potravu navolit přímo pro 
ně, jelikož každý druh dává přednost 
jinému krmení. V okolí našeho města 
se také nachází větší množství rybníků, 
na kterých mohou přezimovat labutě 

a další vodní ptactvo. V drtivé většině 
lidé dokrmují labutě chlebem, což je 
pro ně velmi nevhodné a může jim to 
naopak způsobovat zdravotní obtíže. 
Labutě překrmené chlebem již nema‑
jí potřebu konzumovat další potravu 
a nedostávají tak do svého těla potřeb‑
né látky, vitamíny apod. Pokud chcete 
labutím v  zimě přilepšit, dopřejte jim 
spíše pšenici, oves, žito, rýži nebo zele‑
né saláty či odřezky zeleniny a  slupky 
(nejedovaté).

Ve městě se nám též rozšiřuje popu‑
lace veverek, kterým můžeme v  zimě 
také přilepšit. Dokrmování veverek je 
ideální skrze krmítko, které by mělo být 
upraveno a umístěno tak, aby se do něj 

nedostala voda a  bylo přístupné i  pro 
plaché veverky. Kromě vlašských a  lís‑
kových oříšků, které musí být nesolené, 
neslazené  atd., můžete veverkám do‑
přát i  slunečnicová a dýňová semínka, 
bukvice či jedlé kaštany, přidat můžete 
i kousek sušeného ovoce jako jsou kří‑
žaly nebo sušené banány. Při dokrmo‑
vání jakéhokoliv druhu zvířete se musí 
dbát na to, aby potrava nebyla zkažená, 
plesnivá  apod. Krmítka by měla být 
umístěna tak, aby byla co nejvíce sníže‑
na pravděpodobnost napadení zvířat 
různými predátory (zejména kočkami) 
a ke krmení se nedostávali potkani.

Matylda Šimková,
odbor životního prostředí MěÚ Ostrov
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PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

JAK SE ŽIJE STUDENTŮM NA SPŠ OSTROV
Jednotvárnost rozhodně není syno‑

nymem k SPŠ Ostrov, jinak by nezískala 
titul Inovativní škola roku 2019. A po‑
kud vás zajímá, kde se z nejistých žáků 
stávají odborně erudovaní odborníci, 
přijďte 5. 12. 2019 na Den otevřených 
dveří. Brány školy se vám otevřou mezi 
12.00 až 17.00 hod. A nyní život na SPŠ 
očima studentů:
Týden s Edisonem

Od neděle 15.  9.  2019 do nedě‑
le 22.  9.  2019 jsem měl tu čest hostit 
stážistku projektu EDISON Salsu Fitriu 
z Indonésie. Většina studentů si myslí, 
že Edison je projekt vzdělávací, procvi‑
čit se v angličtině a dozvědět se něco 
nového o životě i reáliích zemí, z nichž 
stážisté pocházejí. Organizátoři pro‑
jektu ale mají spíš zájem na odbourá‑
vání rasových, náboženských a kultur‑
ních rozdílů – všude na světě žijí mladí 
lidé, kteří se potýkají s téměř stejnými 
problémy – škola, rodiče, přátelé, bu‑
doucnost.

A jak takový týden se stážistou pro‑
bíhá? V neděli jsme si své hosty vyzved‑
li v Karlových Varech na nádraží, kam 
přijeli z Prahy, a vydali se k našim do‑
movům. Pracovní týden měl probíhat 
podle klasického scénáře: dopoledne 
škola a  prezentace v  hodinách cizích 
jazyků, odpoledne společný program 
zaměřený na poznávání krás Karlovar‑
ského kraje a  večery v  režii hostitelů. 

Pátek, Global village, rozloučení se ško‑
lou a  studenty něčím charakteristic‑
kým pro zemi původu stážisty a vzhů‑
ru za novým dobrodružstvím. Salza ale 
onemocněla, posledních dvou dnů se 
neúčastnila a já ji musel na páteční roz‑
lučce zastoupit. I  když původně měla 
na víkend odjet do Prahy, zůstala u nás 
až do neděle a plynule se přesunula na 
další školu, tentokrát do Sokolova.

Díky tomuto týdnu jsem zjistil, že 
moje znalost angličtiny je lepší, než 

jsem si myslel. Potkal jsem pětici no‑
vých lidí, se kterými jsem si měl i  po 
týdnu stále co říct. Sešli jsme se ještě 
v  Sokolově před jejich odjezdem na 
další destinace.

Osobně projekt považuji za úžasný, 
užil jsem si každý den, dozvěděl se ce‑
lou řadu nových informací, procvičil si 
konverzaci v  angličtině, ale nemyslím 
si, že takovou zkušenost umí docenit 
všichni studenti.

Filip Kašák, S4

DĚNÍ NA ZŠ OSTROV, MASARYKOVA 1289
Školním sportovním soutěžím na 

podzim tradičně vévodí přespolní 
běhy. Okresní finále se v  závěru mě‑
síce září uskutečnilo v  Karlových Va‑
rech a všechna družstva žáků 2. stupně 
naší školy si vedla mimořádně úspěš‑
ně. Družstvo starších dívek i  družstvo 
starších chlapců, žáků 8. a  9. ročníků, 
se shodně umístilo na skvělém 3. mís‑
tě. Jejich mladší kamarádi však byli 
ještě úspěšnější. Mladší dívky ve slože‑
ní  – Aneta Bauerová, Kristýna Kotlá‑
nová, Zuzka Němcová, Tereza Bažilová 
a  Veronika Pichrtová ‑ svoji kategorii 
bezpečně ovládly a  obsadily 1. místo. 
Stejně staří chlapci se však nenechali 
zahanbit a ve složení – David Bauer, Da‑
vid Tetera, Martin Lešťan, Jakub Donda, 
Tonda Myslík a Jakub Janecký ‑ obsadili 
také s  výrazným náskokem 1. místo. 
V  součtu všech kategorií byla ZŠ Ost‑
rov Masarykova nejúspěšnější ze všech 

zúčastněných škol okresu. Obě vítězná 
družstva postoupila do krajského finále, 
které se konalo 9. 10. 2019 v Aši a opět 
dosáhli naši běžci vynikajících úspěchů. 
Chlapci se v  mírně upravené sestavě 
umístili na 2. místě se stejným součtem 
umístění jako vítězná škola ze Sokolova 
a děvčata, doplněná o Markétu Krámo‑
vou, dokonce zvítězila. První místo zna‑
menalo postup do republikového finá‑
le, které se konalo 16. 10. 2019 v Hradci 
Králové. (Umístění v RF bylo známo až 
po uzávěrce tohoto čísla OM). Z  jed‑
notlivců v  KF byli nejúspěšnější Aneta 
Bauerová a  David Bauer, kteří doběhli 
na 2. místě a Kristýna Kotlánova i Mar‑
tin Lešťan obsadili místo třetí. Všem 
reprezentantům školy velká pochvala 
za předvedené výkony a poděkování za 
příkladnou reprezentaci školy.

Ing. Karel Daníček,
učitel tělesné výchovy
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PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

DĚTSKÝ SVĚT JE MÍSTO, KDE BUJÍ KREATIVITA
Škola je dynamické prostředí a jak se 

dynamicky mění zájmy dětí, mění se 
někdy i učitelský sbor. Do výtvarného 
oboru tak letos přibyl nový pedagog 
Sebastian Vlasák.
Jak ses dostal k výtvarnému umění?

Byl jsem takové to divné dítě, které 
je zticha a pořád si něco kreslí. Zkusil 
jsem taky chodit na základní umělec‑
kou školu, ale nebavilo mě to a  vydr‑
žel jsem tam asi čtrnáct dní. Výtvar‑
né vzdělání jsem získal až na grafické 
střední škole. Potom jsem vystudoval 
i  grafiku v  bakalářském stupni studia 
na vysoké škole, ale pozdější práce 
počítačového grafika mě příliš nena‑
plňovala. Je to sedavé zaměstnání, ve 
kterém kreativní složka zabírá jen ma‑
lou část pracovní náplně. Obecně to 
probíhá tak, že člověk přijde ráno do 
práce, uvaří si kafe, osm hodin kliká do 
počítače a pak jde domů.

A tehdy jsme se s kamarády z LARPu 
(Live Action Role Play) hecli a rozhod‑
li jsme se naučit se nějaké řemeslo. Já 

jsem si vybral výrobu keramiky a zau‑
jalo mě to natolik, že jsem po vyučení 
šel na magisterské studium k Antonínu 
Tomáškovi na fakultu umění a designu 
na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem.
A proč Ostrov? A proč učit ve škole?

Když jsem studoval v Ústí, tak jsem si 
zvykl, že jsou kolem mě hory. Já pocházím 
od Kolína a u Kolína je rovina, to je nuda.

A  škola… Kdybych někde vytvářel 
design, nebo grafiku, je to pořád stejné 
sedavé zaměstnání. Není mi to vlastní. 
Úplně mi nevyhovovala ani náplň prá‑
ce v  porcelánce, pokud bych navázal 
na svoje magisterské studium designu 
porcelánu. Navíc jsem chtěl práci, při 
které budu moct pokračovat ve svojí 
vlastní tvorbě ve volném čase.

A učení zapadá do mého obrazu toho, 
co má smysl. Myslím si, že má smysl pře‑
dávat dětem zkušenosti, rozvíjet je. Když 
si vzpomenu, jaké ptákoviny jsme vymýš‑
leli jako děti, tak je to pro mě taková při‑
rozená cesta. Místo, kde bují kreativita.

Chystáš kromě učení ještě něco navíc?
Chtěl bych udělat kurzy keramiky pro 

dospělé. Zatím ještě nevím jakým způ‑
sobem, protože je tu ve škole jen jeden 
kruh, ale rád bych zkusil všechny tech‑
niky od základů přes figurální tvorbu až 
po točení na kruhu. Ale zatím přemýš‑
lím o vhodné metodice. Vzpomínám, ja‑
kým způsobem mě keramiku učil Franta 
Švancar, protože bych si moc přál být ta‑
kovým formátem kantora, jakým je on.

Ondřej Šulc,
ZUŠ Ostrov

UDÁLOSTI V ZŠ KRUŠNOHORSKÁ
V  září navštívili žáci VI.B, VIII.B 

a  IX.A  třídy od učitelek Arnoldové, 
Kopecké a Žitné Rudou věž smrti. Jed‑
nu z památek zařazených do seznamu 
UNESCO. V minulém školním roce jsme 
s  žáky tuto památku viděli, ale nebyli 
jsme uvnitř. Letos je památkou provázel 
pan Modrovič spolu s  politickým věz‑
něm panem Cibulkou. Žáci vyslechli za‑
jímavé vyprávění přímo v budově, kde 
je nainstalována trvalá výstava k uctění 
památky politických vězňů. Součástí 
výstavy jsou mimo jiné i  práce našich 
žáků, které vytvořili pro pana Modrovi‑
če v loňském školním roce. Tato návště‑
va inspirovala děti k  vytvoření netra‑
dičních obrazů. Použitým materiálem 
byla střídka pšeničného chleba. Žáci 
opět vytvořili společnými silami tři díla, 
která věnují na stálou výstavu k uctění 
památky politických vězňů.

Třída IX.A učitelky Kopecké navštívi‑
la Městskou knihovnu Ostrov, kde se 
děti seznámily s  Joanne Rowlingovou 
a její tvorbou. Rovněž zhlédly výstavu 
70 let Věznice Ostrov.

Žijeme i sportem, a proto jsme dne 
2.  10.  2019 uspořádali krajské kolo 

v  orientačním běhu. Tradičně v  pro‑
storách zámeckého parku. Této spor‑
tovní soutěže se zúčastnilo několik 
škol v kraji. I přes nevlídnost počasí si 
naši žáci odnesli hned několik medailí. 
Mezi mladšími dívkami byla úspěšná 
Janová Adriana ‑ 2. místo a  Šandoro‑
vá Natálie ‑ 3. místo. Mezi mladšími 
chlapci jasně dominoval Josef Hájek 
‑ 1. místo a  David Mártha ‑ 2. místo. 
Ale ani ve starších kategoriích jsme ne‑
zaháleli: 1. místo ‑ Gabriela Gáborová, 
2. místo ‑ Jennifer Vargová a za chlap‑
ce Daniel Waldemar Šedivý ‑ 1. místo 
a Matěj Pavlenka ‑ 3. místo.

Také 17.  9.  2019 se sportovalo. Zú‑
častnili jsme se sportovně ‑ branné 

soutěže žáků 8. ‑ 9. ročníků ZŠ Karlo‑
varského kraje „Krušnohorská hlídka“. 
Celkem bylo v soutěži dvaadvacet zá‑
kladních škol. Za naši školu byli vyslá‑
ni čtyři žáci, a to Štefan Šándor, Luděk 
Beran, Tereza Grajcárová a Jitka Scher‑
baumová, kteří plnili tyto disciplíny: 
šplh, přítahy, hod granátem na cíl 
a běh na 1000 m.

Žáci, kteří v  tomto školním roce 
ukončí povinnou školní docházku, se 
již rozhodují, jaké další vzdělání si zvolí. 
K  tomu jim pomohla zdařilá výstava 
středních škol, která se konala  na za‑
čátku října v prostorách SPŠ Ostrov.

Faten Fakach,
asistent pedagoga
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... a nejen to, se nachází v historicky první lázeňské budově 

jáchymovských lázní, současném Lázeňském centru Agricola. 

SAUNOVÝ DŮL

Pod jeho střechou naleznete léčení, wellness služby i mnoho 

dalších aktivit a zábavy. Na jaře zde vznikl unikátní komplex 

saun v duchu Krušnohoří s tematickým názvem Saunový důl 

Agricola. Inspirací mu byla zdejší hornická krajina zapsaná 

od července 2019 na Seznam světového kulturního dědictví 

UNESCO. Zkušební provoz Saunového dolu Agricola a růst jeho 

každodenní návštěvnosti ukázal, že vize postavit komplex saun 

právě v duchu hornické a přírodní tématiky, kterou byli jeho 

tvůrci inspirováni, byla trefou do černého! 

Ve štolách saunového dolu objevíte finskou saunu s topidlem 

důlního vozíku, bylinkovou saunu, parní saunu, tichou 

odpočívárnu s krbem, ochlazovací bazének, ale i venkovní 

bylinkovou ochlazovnu a střešní terasy se zónou na cvičení 

a slunění. Nevšedním zážitkem je, ve zdejším kraji jedinečný, 

saunový rituál metličkování. Oblíbené je i podávání tematických 

masáží. Vedle komplexu saun se v budově nachází aquacentrum 

s plaveckým bazénem, relaxačním bazénem, dětským 

bazénkem, Kneippovým chodníkem, tobogánem a dalšími 

vodními radovánkami pro děti i dospělé. V budově lze navštívit 

kryokabinu, fitness centrum se soláriem, solnou jeskyni. 

Návštěvníci by neměli minout ani hojně navštěvovanou kavárnu 

Café Vital Agricola, jejíž menu je koncipováno v dnes 

preferovaném zdravém životním stylu. Za zmínku stojí též nově 

otevřená expozice ve 3. patře budovy, která nechá krátkou 

retrospektivou nahlédnout do historie prvních radonových lázní 

na světě. Na vlastních zádech si mohou návštěvníci vyzkoušet 

i putnu, kterou se v historii nosila voda k prvním koupelím. 

Samostatnou kapitolou této budovy je nabídka sportovních 

aktivit. Vedle aquafitness, pilates, nordic walking byla 

do programu sportovních aktivit nově zařazena také stále 

oblíbenější jóga. 

Lázeňské centrum Agricola je neodmyslitelně spjato 

s přilehlým hotelem Astoria a tvoří tak vyhledávaný wellness 

komplex. Ten nabízí nejen léčebné pobyty, ale také možnost 

strávení aktivní dovolené pro pěší turistiku, cyklisty, lyžaře, 

jednotlivce i rodiny s dětmi v krajině světového významu - 

Krušných horách. 

Tématika hornictví dýchne na návštěvníky lázní i celého města 

takřka na každém rohu. V jáchymovském lázeňském parku 

a jeho přilehlém okolí byla nově otevřena expozice důlní 

techniky. Kino Radium promítá pro své návštěvníky 

dokumentární film z dolu Svornost, jehož nejhlubší místa si lze 

prohlédnout optikou kamery a s autentickým výkladem předáka 

dolu.  

Že jste zde ještě nebyli? Nebo už dlouho nebyli? Nebo nevíte, 

co doporučit svým přátelům a známým, kteří se ptají na 

možnosti ubytování i relaxace v Jáchymově? Návštěva 

Lázeňského centra Agricola a ubytování v hotelu Astoria je jasná 

volba!

Podrobné informace naleznete na www.laznejachymov.cz 

či www.aquajachymov.cz.  

Otevřeno je denně a těšíme se na každého návštěvníka!

Dita Poledníčková, projektový manažer  

jedinecný
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DÍKY ZA KAŽDÝ DEN PROŽITÝ SVOBODNĚ
Po celý letošní rok si připomínáme změny, které nastaly po 
17.  listopadu  1989. Není to ani tak důležité pro nás, kte‑
ří jsme reálný socialismus a  dobu totality zažili na vlastní 
kůži, jako pro generaci, která se narodila a žije ve svobodě. 
Naší povinností je naučit je, že svoboda je především od‑
povědnost, není samozřejmost a  že už vůbec není zadar‑
mo. V  průběhu roku jsme se obraceli na občany Ostrova 
s  prosbou o  vzpomínky a  svědectví, co pro ně znamenal 
listopad  1989. Osobní vzpomínky jsou mnohdy velmi in‑
timní. Snad proto jich přišlo tak málo. Vzpomínky mají nej‑
větší hodnotu pro každého z nás. I pro mě je listopad 1989 
jedním z  nejsilnějších období mého života. Zastihl mě na 
začátku pátého ročníku vysoké školy v Plzni a mohu se tak 
hrdě hlásit ke stávkujícím studentům, k  těm, co jezdili do 

regionů i  k  těm, kteří později podporovali volbu Václava 
Havla prezidentem republiky. Můj život listopad 89 ovlivnil 
zcela zásadně a fakt, že píšu tento úvodník přílohy, je toho 
jasným důkazem.
Cílem této listopadové přílohy je připomenout mimořádně 
významné výročí, přinést informace a  fotografie, které ne‑
musí být zcela známé a proto věříme, že vám pomohou vy‑
volat a uchovat vaše vlastní vzpomínky.
Na závěr bych chtěl za všechny politiky, aktivisty a „funk-
cionáře“ poděkovat jejich životním partnerům i  rodi-
nám, bez jejichž podpory a tolerance by se ve svých ak-
tivitách neobešli. A bez těchto aktivit by se neobešla ani 
naše mladá a křehká demokracie.

Ing. Marek Poledníček,
místostarosta

30 letsvobody
LISTOPADOVÁ PŘÍLOHA
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NEZAPOMÍNEJME
Rok 1939 i rok 1989 byly v mnohém zlomové. Na starší 80. ani na mladší 30. výročí bychom neměli nikdy zapomenout. Vždyť 
obě vzpomínky se vážou k odporu proti diktatuře, obě výročí jdou ruku v ruce spolu. Manifestace proti nesvobodě a útlaku 
byla před 80 lety nacistickou diktaturou krvavě potlačena. Také protest o 50 let později proti jiné, avšak v mnohém podobné 
komunistické diktatuře, provázelo násilí bránící se rudé bestie. Obě výročí spojuje nejen nesouhlas s diktaturou, ale je zde 
i další pojítko, studenti vysokých škol, kteří v obou výročích sehráli významnou roli. Studenti, jejichž krev byla prolita v boji za 
svobodu a demokracii. Nezapomínejme proto, že za svobodu a demokracii je nutné bojovat, ať už nikdy diktatura nevkročí 
do naší země.

Ing. Josef Macke

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 1989
Listopadové události roku 1989 byly předzvěstí velkých změn, před‑
zvěstí pádu totalitního komunistického režimu. Pojďme si proto 
v krátkých bodech a ve fotografiích připomenout, jak probíhal po‑
slední „komunistický“ rok v našem městě.

Vyhlašovaly se nejlepší brigády socialistické práce, hledali se za‑
městnanci měsíce apod.

Centrální hospodářství na konci 80. let značně pokulhávalo a mnohdy 
tak museli v zásobování a službách napomoci nově i drobní živnostníci. 
V březnu bylo v průjezdu radnice otevřeno soukromé kadeřnictví.

Trh s  ovocem a  zeleninou během roku obohacovali v  Ostrově za‑
hrádkáři, kteří své přebytky nabízeli v buňce u Mírového náměstí.

Během roku se připomínala významná výročí. Oslavovalo se 30 let 
podniku Škoda Ostrov. V rámci 40. výročí pionýrské organizace se 

Lidická ulice a výstavba 18. etapy, leden 1989
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především v  druhé polovině dubna konala řada kulturních 
a sportovních akcí. Jistě vrcholem oslav bylo pro mnohé děti 
6. května složení pionýrského slibu na Gottwaldově náměstí 
(dnešním Starém náměstí). Nezapomínalo se ani na Vítězný 
únor, Svátek práce či Slovenské národní povstání.

Celý rok se něco stavělo a  budovalo. V  dubnu byl dokončen 
nový družstevní dům „U Kolečka“. Další byty se dokončovaly na 
18. etapě. Stavěl se sklad léčiv u nemocnice. Hřiště Tělovýchov‑
né jednoty Městského domu pionýrů a  mládeže se dočkalo 
budovy sociálního zařízení. Na Bystřici v parku byla budována 
malá vodní elektrárna. Již druhým rokem dobrovolní hasiči sta‑
věli  novou požární zbrojnici. V  říjnu byla v  Hroznětínské ulici 
otevřena nová moderní budova závodu Tesla.

Rok 1989 byl vyhlášen Rokem ochrany životního prostředí. 
Také v Ostrově se ekologická témata drala do popředí. Řešil 
se obchvat města, problémy s dodávkou kvalitní pitné vody, 
kapacita čističky odpadních vod. Mnozí si ještě dnes jistě 
vzpomenou, jak dokázala i v Ostrově „vonět“ Vřesová. Snad 
právě proto objevil se v létě na budově pošty nápis „DUSÍM 
SE!“. Možná i  proto byla od listopadu v  Ostrově v  provozu 
měřící stanice kontrolující čistotu ovzduší. Naměřené hod‑
noty byly uveřejňovány na displeji na domě kultury.

Díky Domu kultury Ostrov, městskému klubu mladých a pře‑
devším T ‑Klubu proběhla v Ostrově řada nezapomenutelných 
kulturních a  společenských akcí. Na konci ledna se konal 
první ročník ostrovského maratonu v  diskotanci. Jen o  pár 
měsíců později proběhly Folkové velikonoce. Na své si v září 
při Rockfestu přišli i  fanoušci rocku. V  průběhu celého roku 

proběhla také řada besed se zajímavými osobnostmi. Do Os‑
trova dorazil v dubnu i „zakázaný“ spisovatel Jaroslav Foglar.

Ing. Josef Macke

 Ostrov navštívil také tehdy zakázaný Jaroslav Foglar (na snímku vpravo) 
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SAMETOVÁ REVOLUCE V OSTROVĚ
Předzvěstí listopadových událostí a změn v socialistickém Československu byla jistě červnová petice Několik vět, 
která nahlodávala neochvějnou vedoucí pozici komunistické strany. Mnohé známé osobnosti připojili k petici svůj 
podpis, mnozí ji naopak odsuzovali. Jaký ohlas měla petice v Ostrově nevíme, kronika města tuto událost nezmiňuje. 
Listopadové události v Praze, které přerostly v sametovou revoluci a vedly tak k pádu totalitního režimu, jsou dnes 
vcelku známé. Jak však probíhaly tyto události v Ostrově? To již naštěstí kronika města zaznamenala a my si tak mů-
žeme tyto klíčové momenty naší znovu nabyté svobody a demokracie připomenout.

17.  listopadu byly mezi poklidně demonstrujícími v  Praze 
i studenti z Ostrova studující na pražských vysokých školách. 
Jen o dva dny později se v reakci na násilné rozehnání mani‑
festace shromáždily na Václavském náměstí zástupy demon‑
strantů. Řada vysokých škol a  mnohá divadla vstupují do 
stávky, formuje se Občanské fórum (OF). Protesty a demon‑
strace v pražských ulicích jsou od 19.  listopadu na denním 
pořádku.

20. listopadu se protesty přelévají i do dalších měst. Na uli‑
cích v Ostrově je zatím klid.

21. listopadu jsou do Prahy povolány oddíly Lidových milicí, také 
milicionáři z Ostrova vyrazili do hlavního města. Zasáhnout proti 
studentům však odmítli a 23. listopadu se vrátili zpět do Ostrova.

23. listopadu se na chodníku pod okny Městského národní‑
ho výboru (MNV) v Ostrově objevil nápis „Chceme novou vlá‑
du“. Ještě téhož dne proběhlo první shromáždění obyvatel 
Ostrova před domem kultury. Studentka vysoké školy Lucie 
Protivanská, přímá účastnice shromáždění 17. listopadu, in‑
formovala hrstku přítomných o událostech v Praze.

24. listopadu, v den, kdy odstoupilo stávající vedení ÚV KSČ, 
je i v Ostrově iniciován vznik Občanského fóra. Koordinační 
výbor OF tvořili František Jankovský, František Steker, Anto‑
nín Minarský a Jiří Vydra. Probíhá druhý dialog s občany na 
Mírovém náměstí. Kromě představitelů OF vystupují i  stu‑
denti a mnozí další. Televize poprvé vysílá záběry ze zásahu 
proti studentům. Záběry jsou následně promítány také v os‑
trovském T ‑klubu, který se stává koordinačním centrem OF, 
místem dialogu a setkávání. Denně sem přichází řada obča‑
nů, aby podpořila studenty a získala informace z aktuálního 
dění.

26. listopadu od 14.00 hod. se i přes nevlídné počasí konalo 
díky OF další shromáždění na Mírovém náměstí. Vystoupili 
zde vysokoškoláci z Ostrova, herci z divadla Vítězslava Nezva‑
la z Karlových Varů, matka studentky, která se zúčastnila ma‑
nifestace 17. listopadu 1989 v Praze, mluvčí Občanského fóra 
závodu ŠKODA a mnozí další. Diskutuje se o generální stávce, 
na jednotlivých závodech se zakládají stávkové výbory.
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MÉ VZPOMÍNKY NA LISTOPAD 1989
Nepatřím k těm, kteří listopadové události předpovídali. Ten‑
krát mi bylo třicet jedna let a se ženou jsme se chystali odejít 
z republiky. Samet nás zastihl, když jsme tak říkajíc „skákali 
na kufrech“.

O  probíhající revoluci jsem se dověděl nepřímo z  televize 
a pravdou je, že tyto nepokoje se z Prahy pomalu přenáše‑
ly do menších měst a obcí. A to také díky „spanilým jízdám“ 
studentů a herců. Od kamaráda jsem byl informován, že prv‑
ní demonstrace v našem okolí se budou odehrávat v Karlo‑
vých Varech před hlavní poštou. A tak jsme hned od prvních 
dnů začali dojíždět do Varů. Demonstrujících lidí přibývalo, 
a tak se hlavní řečníci (vzpomínám na Jana Horníka či Jiřího 
Konečného a další) přestěhovali pod tehdejší prodejnu ESO 
naproti mléčnému baru. Byly to nádherné okamžiky soudrž‑
nosti občanů republiky. Po řečnických výstupech jsme se za‑
pálenými svíčkami šli v průvodu před krajské sídlo KSČ, dnes 
OSSZ. Zde na nás již čekali příslušníci SNB s plastovými štíty 
a pendreky. Ke střetu ale, bohu díky, nikdy nedošlo. Pokojně 
jsme vždy položili svíčky na schody dnešní VZP a rozešli se.

V našem Ostrově jsem ale prvně při demonstraci zažil zvlášt‑
ní mrazení, a to když jsem se chtěl účastnit protestu na Míro‑
vém náměstí a v prvních řadách demonstrujících před scho‑
dy DK stáli aktivní komunisté. Nebo přesněji ti, kteří o sobě 
říkali, že jsou jen u komunistů. Po vyhlášení generální stávky 
za mnou přišli chlapi z dílny, že tedy jdeme, ať je vedu. Teh‑
dy jsem opravdu trochu zaváhal při vzpomínce na svoji ro‑
dinu a představě možných následků pro ni. Synovi bylo pár 
měsíců. Ale šel jsem a jsem moc rád za toto své rozhodnutí. 
Třebaže jsem vnímal také zodpovědnost za své pracovně 
podřízené.

V následujících letech ale přišly větší rány od života, když se 
spustil internet a já ve svazcích StB četl jména známých včet‑
ně jejich rodných čísel a „pracovního“ zařazení. Pravdou je, že 
tehdejší komunisté ve vedoucích funkcích státních podni‑
ků i v našem okolí velice úspěšně privatizovali tyto majetky. 
Ale kdo jiný byl více informován o možnostech doby? Rodinný 
přítel z tehdejšího západního Německa poukazoval na pová‑
lečnou situaci tam, když se příslušníci tehdejší vládní strany 
dostávali do vysokých politických funkcí. Dějinnou pravdou 
je, že se tak děje ve všech státech, kde padne totalita. Pak už 
záleží jen na tom, jak se v následujícím čase naloží s neznámou 
svobodou a demokracií. Myslím si, že v tom tápeme dodnes.

Ono je těžko o těchto událostech psát. Stále se objevují nové 
vzpomínky v různých životních situacích. A pravda je, že každý 
názor je více méně subjektivní a jsou pamětníci, kteří se mnou 
nebudou souhlasit. Ale jsem optimista. Kvalita našich součas‑
ných životů se s  kvalitou života před sametem nedá srovnat. 
To, že nikdy nebudeme se sebou spokojeni, je zákonité. Ale 
tvrdit, že před sametem bylo lépe, je do nebe volající hloupost. 
Jak říkám, nejde jen o ty fronty na banány, ale o to neskutečné 
všeobjímající a bohužel současné generaci těžko vysvětlitelné 
dusno. O to je to právě v současné době, kdy nám vůbec nevadí, 
že nám vládne bývalý člen StB, ještě více nebezpečné. Nyní pro 
změnu za naturálie prodáváme svojí svobodu.

Lidové moudro říká, že král myslí i  na zítřek. Naši současní 
politici vládnoucí s naší podporou myslí, bohužel, jen na ho‑
dinu dnešního dne.

Ing. Josef Železný

27.  listopadu byla vyhlášena celostátní generální stávka na 
podporu studentů. Také ostrovští se připojili do této mani‑
festace, která začala ve 12.45 hod. na Mírovém náměstí. Dora‑
zili stávkující ze závodů, škol, služeb i obchodů. Nejpočetněji 
byla zastoupena ostrovská Tesla. Velký průvod dorazil z Hor‑
ního Žďáru, kde se spojili stávkující ze Škodovky, VDUP a Ag‑
rokombinátu. Nemocnice vyslala do stávky 6 sanitních vozů.

Ke konci listopadu se rozšířila fáma, že má dojít k vojenskému puči. 
Koordinační výbor OF v Ostrově tak byl v pohotovosti i přes noc.

4. prosince, den po jmenování nové federální vlády, pořádalo 
OF v sále DK dialog s občany. Sál praskal ve švech, na 350 ob‑
čanů přišlo diskutovat o situaci ve státě. Na setkání byla opět 
přítomna i řada studentů. Dialog byl zakončen státní hymnou.

10. prosince svolává OF setkání na Mírovém náměstí u příle‑
žitosti Mezinárodního dne lidských práv. Na setkání ale dora‑
zilo už poměrně málo obyvatel.

14. prosince se konalo mimořádné jednání rady MNV, které‑
ho se účastnili i zástupci Občanského fóra či vznikající Stra‑
ny zelených. Bylo schváleno odvolání některých poslanců 
a rada MNV byla tajnou volbou doplněna o poslance za ČSL 
Pavla Nováka, za ČSS Růženu Svobodovou a  Ing. Jaroslava 
Nunváře bez pol. příslušnosti.

17. prosince se konala schůzka OF s představiteli města. Jed‑
nalo se nejen o  zlepšení řízení města, ale i  o  ekologii, svo‑
bodných volbách a návrzích studentů na přejmenování ulic.

20. prosince se plenárního zasedání MNV zúčastnili i zástupci 
OF. Jiří Pilný seznámil přítomné s programem vznikající Stra‑
ny zelených a hovořil o ekologických problémech města. Na 
jednání vystoupil také Rolf Vondráček, aby informoval, že dne 
14. prosince zřídil v Ostrově Vlastenecký klub literární v odka‑
zu českého humanismu.

31. prosince silvestrovská oslava provázela všeobecné veselí. 
Lidé provolávali slávu studentům a Václavu Havlovi, který byl 
29. prosince zvolen novým prezidentem ČSSR. Mládež pro‑
cházela ulicemi a zpívala státní hymnu.

Silvestrovskými událostmi končí malá sonda do událostí 
roku 1989. Na závěr vzpomínání končícího Roku svobody, 
nechme zaznít provolání Václava Havla, které v těch památ‑
ných dnech rezonovalo na náměstích a v ulicích měst: „Prav‑
da a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí“.

Ing. Josef Macke

Fotografie poskytla kronikářka W. Mikešová z Kroniky města

Mimořádné jednání rady MNV
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ŽILI I V OSTROVĚ
Tři ze statečných, kteří se před třiceti lety dočkali, či bo-
hužel jen mohli dočkat, konce totalitního režimu. Toto ví-
tězství potvrdilo jejich celoživotní směřování, neustáva-
jící zápas za svobodu a práva člověka i za cenu nejvyšší. 
V tomto městě, lépe řečeno v jeho vykmanovském před-
městí, žili ovšem dva z nich nedobrovolně…

Prof. Dr. Růžena Vacková

Životní dráha Růženy Vackové (1901‑1982) se proťala s osudy 
našeho města sice jen v krátkém časovém úseku, právě ten 
však představoval významný závěr jejího, doslova celoživot‑
ního, nikdy nevzdaného zápasu. A to nejen boje proti násilí 
a  ponižování člověka, ale i  velmi účinně uskutečňovaného 
boje za cenu a důstojnost lidského života.

Růžena Vacková vystudovala na Karlově universitě obory dě‑
jin umění, archeologie, filosofie a estetiky. Roku 1930 získala 
titul docentky pro obor klasické archeologie a  v  roce 1947 
byla, jako druhá žena u  nás, jmenována řádnou profesor‑
kou klasické archeologie. Patřila k okruhu Václava Černého, 
Zdeňka Kalisty, Jana Patočky, Bedřicha Fučíka.

Do dalšího období jejího života tvrdě zasáhla okupace. Za účast 
v protinacistickém odboji byl popraven její bratr a švagr, ona sama 
odsouzena k  trestu smrti. Unikla jen o vlásek na samém konci 
války. Jako jediná z vysokoškolských pedagogů se se svými stu‑
denty zúčastnila 25. února 1948 protestního pochodu na Hrad. 
Následkem byl zákaz přednášet. Studenti ji však i potom vyhledá‑
vali, což bylo označeno jako protizákonné shromažďování.

V únoru 1952 byla zatčena a za „velezradu a špionáž pro Va‑
tikán“ odsouzena k dvaadvaceti letům vězení. Patnáct z nich 
strávila v  nejtěžších podmínkách, v  několika věznicích, po‑
slední měsíce pak právě v Ostrově – Vykmanově. Odtud byla 
v dubnu 1967 podmíněně propuštěna, na čas rehabilitována 
a zase derehabilitována. Stačila ještě mezi prvními podepsat 
Chartu 77. Zemřela v  prosinci 1982 a  o  deset let později jí 
prezident republiky Václav Havel udělil Řád T. G. Masaryka.

O této vzácné ženě nesvědčí nic tak přesvědčivě jako její i ve 
vězení pokračující pedagogická a spisovatelská činnost a kore‑
spondence. Odmítala podat žádost o milost se slovy: „Vy jste 
mě zavřeli, vy mě musíte pustit!“ a  po propuštění: „Těch 
patnáct let pro mne bylo velikou školou, nelituji jich“.

V jednom ze svých posledních dopisů z vězení ve Vykmano‑
vě: „Celá léta jsem měla hlubokou naději, že se najdou 
lidé s  opravdovým a  statečným smyslem pro spravedl-
nost, s vytříbeným právním citem a vůlí k ústavnímu my-
šlení. Našli se právě v tomto okrese… Noblesní a ušlech-
tilý právník.“ Byl to tehdejší okresní prokurátor Sequardt, 
který prosadil revizi původního procesu a rehabilitaci.

Setkání s paní profesorkou bylo nezapomenutelné. Ani sto‑
pa hořkosti, nenávisti, křivdy. Vedle charakterových vlast‑
ností působila její hluboce prožívaná víra, ke které došla, jak 
sama říkala: „Byla to věda, která mě přivedla k víře…“ Kolik 
výjimečných vlastností, schopností a vědomostí bylo v těch 
patnácti zralých letech promarněno! I když ne docela… Jak 
napsal básník: „Nic se neztrácí v duchovním světě i kámen, 
který byl zavržen, může se stát kamenem úhelným, i hořící 
chýše může zachránit před zánikem bloudícího.“ Spoluvě‑
zeňkyně byly toho svědky.

Jaroslav Šlezinger

Pro akademického sochaře Jaroslava Šlezingera (1911‑ 1955) zna‑
menal nucený pobyt v ostrovském pracovním táboře „L“ nejen ně‑
kolik posledních a velice těžkých let života, ale i jeho trpký konec.

Jaroslav Šlezinger se narodil v jihomoravské Jemnici a vyrůs‑
tal s  matkou, otec padl v  první světové válce. Díky účinné 
pomoci řídícího učitele jemnické školy mohl uplatnit svůj 
vrozený výtvarný talent. Absolvoval Průmyslovou školu so‑
chařskou a kamenickou v Hořicích a v letech 1936‑1939 Aka‑
demii výtvarných umění v Praze, v ateliéru sochaře Bohumila 
Kafky. Působil krátce jako pedagog na Umělecko ‑průmyslově 
škole v Brně. V souvislosti se studentskými demonstracemi 
17.  listopadu byl s  řadou studentů zatčen a  strávil tři roky 
v koncentračním táboře Oranienbur ‑Sachsenhausen. Po ná‑
vratu žil v Jihlavě, kde si zřídil sochařský ateliér. Vytvořil řadu 
soch světců, také památníky padlých a  jako vrchol pomník 
T. G. Masaryka před jihlavským gymnáziem. Politický převrat 
roku 1948 vyvolal na Jihlavsku hnutí odporu. Také Jaroslav 
Šlezinger se soustavně angažoval na předvolebních akcích, 
tehdy ovšem legální Lidové strany. Na základě již roku 1948 
přijatých zákonů „na ochranu republiky“ byl ve vykonstruo‑
vaném procesu v  roce 1950 s  řadou dalších iniciátorů letá‑
kové akce zatčen. Tři z nich byli odsouzeni k smrti, další na 
doživotí. Jaroslav Šlezinger, demokrat, člen Rotary Clubu 
a duchovně hluboce založený člověk na dvacet pět let těž‑
kého žaláře. Po pobytu v  jihlavské věznici byl převezen do 
Trestaneckého tábora nucených prací v Ostrově ‑Vykmanově, 
do jednoho z  deseti táborů na Jáchymovsku, a  to označe‑
ném „L“, což údajně znamenalo „likvidace“.

Vězňové Jáchymovska pracovali většinou v  uranových do‑
lech, ve Vykmanově v třídírně rudy, ve „věži smrti“, prostředí 
intenzívně ohroženém zářením, navíc podléhajícím mimo‑
řádně tvrdému režimu. Začaly se projevovat následky ozáře‑
ní, léčení nepřicházelo v úvahu.

V srpnu roku 1954 se podařilo, díky pomoci spolužáka z akade‑
mie, umístit Jaroslava Šlezingera na stavbu ostrovského domu 
kultury, kde mu byla svěřena plastická výzdoba budovy a  její 
vrchol – sousoší Horníka, Studenta a Žnečky – symbolu režimu. 
Na jedné straně nejhroznější ironie osudu, zároveň však i lepší 
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životní podmínky a možnost léčení, také návrat naděje na pro‑
puštění. Dopis rodině z února 1955 končí slovy: „Váš tentokrát 
již šťastný táta. Na brzkou shledanou!“ Nevíme, kdo připsal „ 
V nebi…“ Zemřel 2. srpna 1955, brzy po slavnostním otevření 
domu kultury, zřejmě v ostrovské vězeňské nemocnici. Bylo mu 
44 let. Zůstala po něm vdova a malý synek, řada sochařský děl 
na moravských hřbitovech a v kostelech i menších prací. Socha 
T. G. Masaryka v Jihlavě byla v roce 1961 zlikvidována.

Své utrpení zachytil Jaroslav Šlezinger v cyklu tajně vytvoře‑
ných drobných reliéfů Čtrnáct zastavení křížové cesty, které 
doprovodil básnickými podobenstvími cesty své s křížovou 
cestou Kristovou. Reliéfy jsou dnes součástí kaple sv. Floriá‑
na v klášterním areálu – v Památníku obětem násilí ve dvacá‑
tém století na Ostrovsku.

Štěpánka Baloušková

Paní Štěpánka Baloušková (1922‑2006) strávila v Ostrově většinu 
svého života, lépe řečeno svého nekončícího životního zápasu. 
Do Ostrova přišla v říjnu 1945 jako mladá žena provdaná právě 
za velitele ostrovské výcvikové roty, nadporučíka Jana Balouška.

Přesto, že byl pozdější štábní kapitán Baloušek za účast v od‑
boji vězněn v koncentračním táboře, byl po únoru 1948 jako 
„politicky nevyhovující“ propuštěn z armády a dva roky později 
zatčen a odsouzen k nuceným pracím v uranových dolech na 
Příbramsku. Odtud byl s  těžkou tuberkulózou plic propuštěn, 
ovšem dále sledován. Rodina s  dvěma dětmi byla odkázána 
na výdělek matky. I ta nesla následky, byla zbavena volebního 
práva i členství v Sokole. Jen díky svým mimořádným schop‑
nostem mohla tuto situaci zvládat jako účtařka a přibírat si ještě 
vedlejší práce. Svou neuvěřitelnou odvahou dokázala také vze‑
přít se nucenému vystěhování rodiny do Přísečnice.

Na jedné ze společných procházek potkali manželé Balouš‑
kovi kolonu vězňů z  Vykmanova a  Jan Baloušek mezi nimi 
poznal jednoho ze svých spoluvězňů. Štěpánce Balouškové 
se podařilo téměř nemožné – navázat kontakt s jedním z civil‑
ních zaměstnanců vykmanovského tábora, který byl ochoten 
zprostředkovávat styk nejprve s jedním a pak i s dalšími vězni. 
Bylo to nakonec dvanáct mužů, kteří tak dostávali nejnutnější 
potraviny, peníze a léky, jednou dokonce i mapu a buzolu pro 
plánovaný útěk. Paní Baloušková převážela korespondenci 
s rodinami nočními vlaky, často až na Moravu. Nikdo v Ostrově 
netušil, dlouho ani vlastní děti, po jak úzké hraně se pohybu‑
je tato nenápadná úřednice, manželka a matka, která pečuje 
o dvě malé děti a nemocného manžela. Svou spojku znala jen 
z  letmých setkání, neznala ani jeho jméno. Také svých dva‑
náct chráněnců poznala teprve po roce 1989. Byl mezi nimi 
i brigádní generál Antonín Husník a generál Rudolf Pernický. 
Žádný z nich nezapomněl, svědčí o tom četná korespondence 

i  každoroční setkávání při „Jáchymovském pekle“. Dostávala 
od nich vždy kytici dvanácti karafiátů. Zajišťovala pro své hos‑
ty noclehy, vařila a pekla, shromažďovala potřebné údaje pro 
Konfederaci politických vězňů. Zemřela 7. července 2006 a její 
popel – stejně jako popel jejího manžela ‑ je uložen na praž‑
ských olšanských hřbitovech.

Všechna ta léta znamenala bezpočet dnů a hodin plných vy‑
čerpávající práce, únavy, obav a  starostí, ale hlavně stálého, 
dnes už nepředstavitelného nebezpečí, které hrozilo celé rodi‑
ně. Historie poválečného, na první pohled pohodového „měs‑
ta mladých“ má řadu svých temných míst a období. Právě ta 
prožila Štěpánka Baloušková se svým městem v plném rozsa‑
hu, neohroženě a s osobním nasazením. Také s tou nejvyšší ctí.

Zdenka Čepeláková

PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ
V  letošním roce si připomínáme 30. výročí sametové revo‑
luce, třicet let svobodného života v  demokratickém státu. 
Naše republika si začala zvykat na nové uspořádání, na tržní 
hospodářství a nově nabytou svobodu, což se neobešlo bez 
problémů, které doznívají i třicet let po sametovém převratu. 
Vyrůstají nám nové generace mladých lidí, kteří již nezažili 
zkušenost se socialistickým zřízením a nacismem, s naší po‑
válečnou a válečnou historií.

Jak poznat svou minulost lépe, než z vyprávění našich babi‑
ček, dědečků, našich pamětníků. Vždyť příběh lidstva se sklá‑
dá z  jednotlivých střípků, které nám vypráví naši předkové 
a předávají se z generace na generaci. Tyto střípky je nutné 
uchovávat pro další generace.

Obecně prospěšná společnost Post Bellum (lat. po válce) 
ve spolupráci s  Českým rozhlasem a  Ústavem pro studium 
totalitních režimů shromažďuje svědectví a  příběhy našich 
pamětníků v rozsáhlém archivu Paměť národa. Od roku 2008 
je databáze sbírky přístupná široké veřejnosti, tedy nejen pro 
historiky a badatele, online.

Nezisková organizace Post Bellum vytvořila vzdělávací projekt 
pro žáky osmých a devátých ročníků základních škol a tercie 
a  kvarty víceletých gymnázií, který pojmenovali Příběhy na‑
šich sousedů. Do tohoto projektu se zapojili také žáci a stu‑
denti našeho města, konkrétně žáci devátého ročníku ze ZŠ 
a MŠ J. V. Myslbeka Ostrov a studenti Gymnázia Ostrov pod ve‑
dením učitelů dějepisu Jiřího Hájka, Radka Píchy a Ivana Ma‑
chka. Děvčata a  chlapci se pod vedením vyučujících stanou 
redaktory a vytvoří rozhlasovou reportáž, video či komiksový 
příběh na základě vzpomínek pamětníka. Na závěr předstoupí 
před publikum a budou výsledky své práce prezentovat. Hod‑
notit je bude odborná porota. S výsledky jejich práce se může‑
me seznámit na webových stránkách Paměti národa.

Jiří Hájek, 
Základní škola J. V. Myslbeka

Vyprávíme příběhy, na které
se zapomnělo, nebo se na
ně mělo zapomenout.
I české dějiny mají své hrdiny
a zbabělce, temná období
i chvíle velkých činů.

V rozhlasu nebo na internetu

ČR Plus – premiéra neděle 20:05 hod., repríza sobota 04:05 hod.
Radiožurnál – repríza sobota 21:05 hod.
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REFLEXE
PAMÁTNÍK OBĚTEM KOMUNISMU

Výstavba nového Ostrova je úzce spjata s  rozvojem já‑
chymovských uranových dolů. V padesátých letech zde pra‑
covali také političtí vězni, kteří se podíleli na výstavbě Ostro‑
va. Díky růstu počtu civilních zaměstnanců dolů, bylo třeba 
zajistit ubytování pro cca 16 000 obyvatel. Vzhledem k hor‑
naté krajině kolem Jáchymova bylo rozhodnuto o výstavbě 
velkého sídliště právě v katastru města Ostrova.

Protože cítíme, že vzpomínka na smutnou historii jáchymov‑
ských lágrů a  tohoto místa postupně mizí, rozhodli jsme se 
vybudovat v centru města památník, který by toto temné ob‑
dobí připomínal. Pro jeho umístění jsme vybrali prostor mezi 
ČSOB a  Domem kultury Ostrov, který dlouhodobě vnímáme 
jako nedokončený a jeho zušlechtění by prospělo celému cen‑
tru města. Řešení tohoto úkolu jsme zadali architektce Tereze 
Kupkové ‑ Kabelkové, která svůj talent prokázala v  roce 2016 
v  rámci projektu Ostrov mezi Ostrovy, kdy ve své diplomové 
práci prezentovala svou vizi památníků vybudovaného u Rudé 
věže smrti. Kromě vlastního talentu má osobní vztah k tomuto 
místu, protože její pradědeček Bohumil Kupka prošel pracov‑
ním trestaneckým táborem na Mariánské.

Vlastní památník by neměl být jen pietním místem pro kla‑
dení květin či svíček. Měl by být praktickou a  organickou 
součástí veřejného prostoru. Proto byla jako základ zvolena 
cesta, která bude symbolizovat časovou osu od relativní svo‑
body k  totalitě a následně k normalizaci. Cesta bude zaříz‑
nuta do vyvýšeného terénu, čímž vznikne zajímavé místo ke 
spočinutí a zamyšlení. Vedle toho návrh respektuje, že nej‑
větší připomínku, symbol totality na Ostrovsku na náměstí, 
reprezentuje socha akademického sochaře Jaroslava Šlezin‑
gera. Socha, kterou byl donucen vytvořit s příslibem dřívější‑
ho propuštění z vězení. Toho okamžiku se bohužel nedočkal. 
Aby se tento monument dostal do místa památníku, bude 
před koncem symbolické cesty vztyčen periskop v podobě 
pilonu, díky kterému se zájemcům naskytne možnost vidět 
sousoší z pohledu, který je jinak zcela nemožný.

RADA MĚSTA OSTROVA VYHLÁSILA ROK 2019  
ROKEM  SVOBODY A DEMOKRACIE. 
Od jeho počátku proběhla řada besed, setkání i soutěží, je-
jichž cílem bylo si znovu uvědomit hodnotu svobody a při-
pomenout si jedinečnou atmosféru listopadu 1989.
O sametové revoluci, Janu Palachovi, svobodě, totalitě a vyrov‑
nání s minulostí jsme diskutovali nejen na ostrovském gymná‑
ziu, ale také v T klubu nebo na zámku. Navštívili nás a o své zna‑
losti a zkušenosti se podělili Pavel Žáček, Alexander Vondra, Petr 
Blažek a v neposlední řadě také Daniel Herman.

Veškeré aktivity vyvrcholí v listopadu:
5. listopadu 2019 17:00 hod. DK Ostrov T ‑klub
Jiří Padevět - roky 1938 až 1950
Spisovatel, nakladatel a kandidát do rady Ústavu pro studi‑
um totalitních režimů

13. listopadu 2019
Michael Kocáb
Beseda pro studenty ostrovského gymnázia

14. 11. 2019 17.00 hod. Klášterní areál Ostrov, vstupné 70 Kč
Sametově s loutnou a akordeonem.
Pásmo slova a hudby o významných událostech. Přijďte osla‑
vit Den boje za svobodu a demokracii

15. 11. 2019 17.30 hod. Dům kultury Ostrov, kino, vstupné 120 Kč
Amnestie
Česko / Slovensko 2019
Příběh tří rodin zasáhnutých komunistickou perzekucí se mj. věnu‑
je vzpouře vězňů v Leopoldově, která si vyžádala vojenský zákrok

16. 11. 2019 20.00 hod. Dům kultury Ostrov, kino, vstupné 120 Kč
Amnestie

17. 11. 2019 15.00 hod. Dům kultury Ostrov, T ‑klub
Sametová revoluce
Vernisáž výstavy a projekte videozáznamů nejen z Národní 
třídy z období listopadu 1989.

18. 11. 2019 17.00 hod. Zámek Ostrov, Dvorava
Falešné hranice akce Kámen - vernisáž výstavy
Výstava potrvá do 28. 12. 2019

18. 11. 2019 19.00 hod. Mírové náměstí, parčík před ČSOB
REFLEXE
Položení základního kamene památníku politickým vězňům

FALEŠNÉ HRANICE AKCE KÁMEN
Výstava Václavy Jandečkové vznikla za podpory Plzeňské-
ho kraje, města Kdyně, městysu Všeruby, obce Tři Sekery 
a soukromých dárců. Záměrem výjimečné putovní výsta-
vy je upozornění na tyto zločinné praktiky komunistické-
ho režimu nejen v České republice, ale také v zahraničí.
Akce Kámen byla provokační metoda StB cílená na ty česko‑
slovenské občany, kteří se po únoru 1948 pokusili ilegálně 
přejít pěšky státní hranici s Německem a dostat se do americ‑
ké okupační zóny. Za tímto účelem byla ještě na území Česko‑
slovenska zřízena fiktivní státní hranice. Po jejím „překročení“ 
zastavila uprchlíky falešná hlídka německé pohraniční stráže. 
Následně byli takto zadržení emigranti dovedeni do falešné 
úřadovny polního důstojníka americké vojenské kontraroz‑
vědky. Cílem fiktivního výslechu bylo vylákat z emigranta vý‑
povědi o jeho činnosti proti režimu a o jeho spolupracovnících 
žijících dosud na území Československa

201 9 & demokracie
rok svobody
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VOLNÝ ČAS

30 LET PO SAMETU

U  příležitosti oslav výročí třiceti let 
svobody připravila Galerie umění Kar‑
lovy Vary speciální projekt s  názvem 
„30  let po sametu“, zaměřený na re‑
gionální uměleckou a  galerijní situaci 
před a  po roce 1989, jehož programy 
budou probíhat ve všech pobočkách 
Galerie umění Karlovy Vary.

Dne 7.  11.  2019 od 17.00 hod. pro‑
běhne v  Letohrádku Ostrov beseda 

s  významnými osobnostmi karlovar‑
ského regionu. Návštěvníci se tak setkají 
a budou moci pohovořit s Mgr. Zden‑
kou Čepelákovou, Mgr.  Boženou Va‑
chudovou, doc.  Františkem Stekerem, 
Bořivojem Hořínkem a  Ing.  Josefem 
Macke. Tématem besedy je „Galerij‑
ní a  umělecká situace v  regionu před 
a po roce 1989“. V rámci besedy je pro 
návštěvníky připravena doprovodná 
výstava ze sbírek GUKV. Prezentována 
bude tvorba Vladimíra Boudníka, Sta‑
nislava Kolíbala, Adély Matasové, Jitky 
a  Květy Válových, Olbrama Zoubka, 

Adriany Šimotové, Karla Nepraše, Bo‑
řivoje Hořínka a doc. Františka Steke‑
ra, tedy autorů, kteří v  osmdesátých 
letech a na počátku let devadesátých 
v letohrádku vystavovali. Součástí bu‑
dou také plakáty a  fotografie z  archi‑
vu výstav. Doprovodná výstava bude 
veřejnosti zpřístupněna pouze v  čase 
konání besedy.
Vstupné je zdarma.
Projekt finančně podpořil Karlovarský 
kraj.

Kateřina Hanková,
Letohrádek Ostrov

EKOCENTRUM MDDM OSTROV – LISTOPAD 2019
Zápis do zájmových kroužků

Ještě stále máme volná místa v  zá‑
jmových útvarech Chovatel  II., Cho‑
vatel  III., Chovatel  IV., Zvířátka, Lov‑
ci podnikavých duchů, Entomolog 
a  Malý táborník. Přihlašujte své děti 
online nebo osobně v EC.
Halloween
Pátek 1. 11. 2019 od 17.00 hod.

Stezka odvahy pro celou rodinu 
v  zámeckém parku. Vstup do par‑
ku je možný na základě předem 
zakoupené vstupenky. Více in‑
formací na plakátech a  na webu: 
www.mddmostrov.cz.

Noc se zvířátky
22. – 23. 11. 2019, 180 Kč

Oblíbené přenocování v areálu EC pro 
děti ve věku 7‑10  let. Chybět nebude 
spousta zábavy a legrace, soutěže a také 
noční hra. Přihlášky online nebo osobně 
v kanceláři EC: od úterý 5. 11. 2019.
Sbíráme lesní plody do konce 
listopadu

Soutěž ve sběru lesních plodů, které 
budou následně předány lesníkům na 
zimní přikrmování divoké zvěře. Na‑
sbírané kaštany, žaludy a bukvice ode‑
vzdávejte v EC ve všední dny od 10.00 
do 16.00 hod. Nejlepší sběrače odmě‑
níme zajímavými cenami.

Prohlídky pro veřejnost
Po ‑ Ne, státní svátky 13.00 ‑ 17.00 hod.

Využijte poslední otevřené víkendy 
před zazimováním k návštěvě Ekocent‑
ra. Zažijete u nás bezprostřední kontakt 
s  několika druhy zvířat, který se vám 
jinde nenaskytne. Prohlédnout si tu 
můžete drobné hlodavce, hady, obojži‑
velníky, pavouky, ryby, exotické i dravé 
ptáky, malé šelmy i skot. Vstup volný.
Kontakty
tel. 731 615 658, 602 600 995;
FB Ekocentrum MDDM Ostrov;
www.mddmostrov.cz/ekocentrum

Petra Žlutická,
vedoucí Ekocentra MDDM Ostrov

LISTOPAD V KNIHOVNĚ

V listopadu v knihovně zavzpomíná‑
me na 100. výročí Knihovního zákona. 
Na chodbách v  oddělení pro dospělé 
si můžete prohlédnout tematickou vý‑
stavu.

Navštívit můžete i  řadu předná‑
šek ať už o nástrahách internetu, tak 
přednášky faráře Lukáše Bujny o  do‑
provázení umírajících nebo o sektách. 
Dozvíte se také něco o  grafologii, 
o životě Antoina de Saint Exupéryho 
v  podání Stanislava Motla, nebo si 
můžete přijít poslechnout povídání 
o  Novém Zélandu. Tvořiví nadšenci 
se mohou přijít naučit vázat knihy 
nebo vytvořit pěkný dárek z korálků. 
Zajímavá bude i přednáška o rostlině 
budoucnosti, za kterou je považován 

jam čínský, nebo třeba přednáška 
Baťové a  jejich zázrak v  podnikání. 
V  Oranžerii Václava Havla bude in‑
stalována výstava s názvem „Tvoříme 
jinými smysly – haptikou k poznání“, 
kterou pořádá TyfloCentrum Karlovy 
Vary, o. p. s. – pobočka Ostrov. Verni‑
sáž výstavy se bude konat 8. 11. 2019 
od 16.00 hod. Samozřejmě nebudou 
chybět ani pravidelné akce jako Ka‑
retní podvečer, Relaxační malování, 
Dámský klub, Volný tanec a  Jemná 
jóga pro zdraví. Všichni jste srdečně 
zváni.

V průběhu tohoto měsíce vyhlašuje‑
me soutěž Knihovna 100x jinak. Jedná 
se o  fotosoutěž pro všechny fotogra‑
fické nadšence. Až do konce listopadu 
můžete posílat fotografie, které souvisí 
s knihovnou, nejen tou naší, a knihami 
samotnými. Stačí zaslat 1 fotografii (ve‑
likost max. 1 MB) na e ‑mail: krizova@
mkostrov.cz. Nezapomeňte připojit 

jméno a  příjmení autora a  telefonický 
kontakt. Všechny zaslané fotografie bu‑
dou v průběhu prosince zveřejněny na 
našich webových stránkách, kde bude 
probíhat on   ‑line hlasování. V  soutěži 
budou vybrány dvě vítězné fotografie, 
jedna z  on   ‑line hlasování a  jednu vy‑
bere porota. Vítězné fotografie budou 
vystaveny v  naší knihovně a  vítězové 
samozřejmě získají hodnotnou cenu. 
Podrobné podmínky soutěže naleznete 
na webových stránkách knihovny, kde 
naleznete i přehled všech akcí.

Máte   ‑li jakékoli dotazy, nápady či 
připomínky, neváhejte a  kontaktujte 
nás:
telefon: 353 434 300,
mobil: 773 546 490,
e ‑mail: info@mkostrov.cz
nebo osobně, přímo v knihovně.
Webové stránky knihovny:
https://mkostrov.cz/.

kolektiv MK Ostrov
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MDDM OSTROV
Zápis do zájmových kroužků

Ještě stále máme volná místa v zájmo‑
vých útvarech automodeláři, florbal, you‑
tuber, posilovna dívky, volejbal, lego, bas‑
ketbal pro 2 – 3. třídu, fotbal, nerf aréna 
III., roztleskávačky, sebeobrana a mnoho 
dalších. Přihlašujte své děti online nebo 
osobně v MDDM.
BĚH 17. LISTOPADU
9. 11. 2019 od 8.30 hod., zámecký park

42. ročník závodu v přespolním běhu. 
Závod je otevřen všem dětem, mláde‑
ži i dospělákům, kteří si chtějí zaběhat 
a změřit své síly s nejlepšími v regionu.

Přihlášky: z  organizačních důvodů 
ženy a muži nejpozději do 1. 11. 2019,
ostatní kategorie do 6.  11.  2019 do 
18.00 hod.
přihlašování mailem na:
lenkajirovska@seznam.cz

Ve výjimečných případech možnost 
přihlášení na místě hodinu před star‑
tem za zvýšené startovné 70 Kč/ 90 Kč
Startovné: nejml. žáci/ st. žáci ‑ 50 Kč, 
dorost/ veteráni ‑ 70 Kč
ZÁVODY AUTOMODELÁŘŮ
Ostrovský pohár – klubové otevřené 
závody na autodráze
9. 11. 2019 od 8.00 hod., MDDM

Závody automodelářů kategorie 
produkcion 24, žáci i dospělí. Nutnost 
vlastního modelu.
Přihlášky: g.moc@seznam.cz, nejpoz‑
ději do 7. 11. 2019
Startovné: 50 Kč

ADVENTNÍ VĚNCE
30. 11. 2019 od 13.00 do 15.00 hod., 
150 Kč

Tvořivá adventní dílna pro děti i ro‑
diče pod vedením zkušené aranžérky 
Míši Němcové.
Předprodej vstupenek: od 18. 11. 2019 
online nebo osobně v MDDM Ostrov.
VÁNOČNÍ VÝSTAVA
2. 12. 2019 – 6. 1. 2020

Výtvarná a rukodělná soutěž pro děti 
ve dvou kategoriích: 5‑8  let a 9‑12  let 
s  názvem Vánoční ozdoba. Tvořit 
můžete libovolnou technikou, fanta‑
zii se meze nekladou. Soutěžní práce 
označené jménem, věkem, kontaktem, 
u kolektivu i počtem dětí, odevzdejte 
nejpozději do 25. 11. 2019 v MDDM 
Ostrov. Slavnostní vyhlášení vítězů 
proběhne 30.  listopadu v  15.00 hod. 
v Domě dětí. Výstavu všech soutěžních 
prací můžete navštívit od 2.  12.  2019 
do 20. 12. 2019 v přízemí Domu dětí.
PŘIPRAVUJEME:
TVOŘIVÉ ADVENTNÍ NEDĚLE
7., 14. a  21.  12.  2019 od 13.00 do 
15.00 hod.

V  rámci tvořivých dílen se připra‑
víme na Vánoce výrobou dekorací, 
ozdob či drobných dárečků. Nezapo‑
meneme ani na oblíbené nepečené 
cukroví. Bližší informace k jednotlivým 
dílnám uveřejníme v průběhu listopa‑
du na našem webu, výlepových plo‑
chách a v prosincovém OM.

Předprodej vstupenek: od 18. 11. 2019 
online nebo osobně v Domě dětí.
MIKULÁŠSKÁ S DOMEM DĚTÍ
5. 12. 2019 od 17.00 do 19.00 hod., 70 Kč

Pestrý program v  MDDM. Mikuláš‑
ská nadílka, tradiční výtvarné dílničky 
s  výrobou jednoduchých vánočních 
dekorací, svícnů, zdobením perníčků 
a Mikulášské jízdy na modelovém ko‑
lejišti železničních modelářů.
Předprodej vstupenek: od 25. 11. 2019 
online nebo osobně v Domě dětí.
Provoz budovy MDDM
Po  – Čt: 8.00 ‑ 20.00 hod.; Pá: 8.00 ‑ 
18.00 hod.
Provoz sportovního areálu

Do 9. 11. 2019 Po – Pá: 9.00 ‑ 19.00 
hod.; So ‑ Ne, svátky: 10.00 ‑ 19.00 hod.

Od 10. 11. 2019 hřiště uzavřena, vstup 
možný v závislosti na počasí jen po do‑
hodě s pracovníky MDDM Ostrov.
Zimní stadion

Veřejné bruslení dle aktuálního roz‑
pisu ledové plochy. Rozpis k dispozici 
vždy na nástěnce zimního stadionu, na 
webu MDDM a FB.
Kontakty
informace: 736 505 681,
akce: 736 505 684,
zájmová činnost: 731 615 657,
doprava, ubytování: 736 505 683,
ekonomický úsek: 735 605 685,
zimní stadion: 601 089 332
www.mddmostrov.cz

MDDM Ostrov

POHÁDKOVÉ MALOVÁNÍ 2019
V rámci Dětského filmového a tele‑

vizního festivalu Oty Hofmana se v říj‑
nu konal již 10. ročník soutěže Pohád‑
kové malování, kterou pořádá Městská 
knihovna Ostrov. Soutěž je určena 
dětem z předškolních tříd ostrovských 
mateřských školek.

Každá přihlášená třída měla za úkol 
namalovat obrázek na téma festivalu  – 
Žijeme sportem. Sešlo se nám celkem 
8  obrázků, které byly vystaveny nejdříve 
v knihovně, poté v DK Ostrov. Návštěv‑
níci mohli dát svůj hlas vybranému ob‑
rázku, a to nejen vhozením lístku s číslem 
zvoleného obrázku do hlasovací krabičky, 
ale také on   ‑line, na webových stránkách 
knihovny. Z hlasování veřejnosti se sešlo 
celkem 1429 hlasů. Nejvíce hlasů získal 
obrázek dětí ze ZŠ a MŠ J. V. Myslbeka.

Slavnostní vyhlášení výsledků se ko‑
nalo v pátek 11. 10. 2019 v DK Ostrov. 

V rámci tohoto vyhlášení byl porotou 
zvolen ještě jeden obrázek, který získal 
zvláštní cenu poroty. V porotě usedla 
ředitelka MDDM Ostrov, kronikářka 
města Ostrov, ředitel DK Ostrov, ředi‑
tel ČSOB ‑ pobočky Ostrov a ilustrátor 
Adolf Dudek. Porota vybrala obrázek 
dětí z  MŠ Krušnohorská. Po slavnost‑
ním vyhlášení už tedy celý sál čekal na 
zábavné vystoupení ilustrátora Adolfa 
Dudka, který umí děti výborně vtáh‑
nout do děje, díky čemuž se celým 
sálem ozýval smích. Vystoupení na pó‑
diu se nevyhnuly ani některé učitelky. 
Komentátorské úlohy se skvěle zhosti‑
la ředitelka MK Ostrov paní Irena Leit‑
nerová, která vedla slavnostní vyhláše‑
ní ve sportovním duchu a přizpůsobila 
tomu i svůj outfit.

Ač se na pomyslných stupních vítě‑
zů umístily pouze dvě třídy, ocenění si 

odnesli všichni. Každá třída dostala za 
svůj výkon sladkou odměnu v  podo‑
bě krásného dortu, diplom a všechny 
děti získaly originální větrník a několik 
drobností na památku.

Letošního ročníku se zúčastnilo cel‑
kem 8 tříd, což je zhruba 170 dětí, tak‑
že sál Domu kultury Ostrov byl téměř 
zaplněn. Děkujeme všem, kteří tuto 
soutěž podporují a kteří se na její orga‑
nizaci podílejí, zvláště pak kolegyním 
z Oddělení pro mládež, Lence Radové 
a  Tereze Oberreiterové. Nejvíce díků 
patří však učitelkám, které do toho 
s dětmi každým rokem jdou, jsou trpě‑
livé, kreativní a s dětmi skvěle pracují.

Fotografie z  akce jsou k  nahlédnu‑
tí ve fotogalerii na našich webových 
stránkách (mkostrov.cz).

Mgr. Jana Múčková,
Městská knihovna Ostrov



23www.ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.cz

VOLNÝ ČAS

NOMINUJTE NEJLEPŠÍ 
SPORTOVCE OSTROVA

Máte ve svém sportovním oddílu 
nebo ve svém okolí talentované je‑
dince nebo kolektivy, které by si za své 
výsledky a reprezentaci města Ostrova 
zasloužily poděkování a ocenění? Dej‑
te nám o nich vědět.

Nominujte jednotlivce nebo tým 
v  kategoriích junior, dospělí, týmy 
a  sportovní talent, kteří se v  uplynu‑
lém roce umístili do 3. místa v  kraji 
a reprezentují na republikových a vyš‑
ších soutěžích.

Své nominace zašlete nejpoz‑
ději do pátku 10.  1.  2020 na mail 
janecka@dk ‑ostrov.cz.

Nejlepší sportovce vyhlásíme a oce‑
níme v sobotu 15. 2. 2020 v Domě kul‑
tury Ostrov v  rámci programu Plesu 
sportovců.

DK Ostrov

PŘIJĎTE SI ZACVIČIT 
JÓGU

Oblastní charita Ostrov vám nabízí 
možnost zúčastňovat se cvičení v rám‑
ci dobrovolnické aktivity Jóga pro kaž‑
dého v prostorách klubovny v objektu 
bývalé Městské knihovny, Lidická 1036, 
363 01 OSTROV (hlavním vchodem 
z ulice). Jóga pro pokročilé probíhá již 
od září vždy v úterý od 18.00 hod., pro 
začátečníky jsou rezervované ponděl‑
ky počínaje 4. 11. 2019 od 18.00 hod. 
Co vás všechno čeká? Cviky zaměřené 
proti bolestem v  zádech, ale také na 
posílení krční, hrudní a  bederní páte‑
ře, dechové cvičení, relaxace ‑ úžasné 
uvolnění těla a mysli. S sebou je třeba 
si vzít karimatku nebo deku, tepláky 
a teplé ponožky.

Mgr. Tomáš Fexa,
ředitel Oblastní charity Ostrov

KLUB ČESKÝCH 
TURISTŮ

Kalendář veřejných turistických akcí 
v listopadu 2019
02. 11. 2019 Hora sv. Kateřiny
– NS Gabrielka ‑ Brandov
09. 11. 2019
Výstup na Panskou rozhlednu
16. 11. 2019 Přechod pahorkatiny IV.: 
Líčkov ‑ Výrov ‑ Kounov
23. 11. 2019 České středohoří:
Oblík a rozhledna Stříbrník
30. 11. 2019 Plzeňsko: Nevřeň – Vzhů‑
ru do podzemí

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

RNDr. František Wohlmuth,
předseda KČT Slovan Karlovy Vary

MIRÁKL TANČIL V ČÍNĚ
Tanečníci skupiny Mirákl mají za se‑

bou asi nejvzdálenější výjezd ve své 
pětadvacetileté historii. Se svojí show 
se zúčastnili Mezinárodního kulturního 
festivalu v Pekingu v rámci výstavy Expo 
Beijing 2019. Na přehlídce česká taneční 
skupina reprezentovala evropskou kul‑
turu a doplnila dalších 20 zahraničních 
uměleckých těles z celého světa. Nechy‑
běly zde ani domácí čínské skupiny, které 
jsou pověstné náročnými akrobatickými 
výkony a precizností provedení.

Na festivalu panovala přátelská at‑
mosféra. Organizační komise vybrala 
skupiny tak, aby byl vidět široký záběr 
od folklórního i současného tance po 
živě hrající kapely. My jsme zde repre‑
zentovali moderní jazz, kterým jsme 
zaujali výběrovou komisi festivalu. 
A tak jsme do Číny připravili show slo‑
ženou právě z choreografií, se kterými 
bodujeme i  na mezinárodních soutě‑
žích. Potěšila nás zpětná vazba publika 
i ostatních států, kdy se naše tanečnice 
díky svému profesionálnímu výkonu 
staly miláčky diváků. Znamenalo to 
pak nejenom obrovský potlesk, ale 
i neustálé focení se s našimi příznivci. 
Vystoupení Miráklu v  rámci zahajo‑
vacího ceremoniálu shlédl online přes 
100 000 milionů diváků, a  to během 
jednoho víkendu.

V průběhu týdenního pobytu v Pekin‑
gu se tanečnice snažily každou volnou 

chvilku věnovat nádherným památkám 
a  pamětihodnostem v  okolí hlavního 
města. Nechyběl fyzicky náročný výlet na 
Čínskou zeď, návštěva Letního paláce, Za‑
kázaného města, Chrámu nebes, Olym‑
pijského stadionu. Při návštěvě rozlehlých 
parků si dívky společně s místními zacviči‑
ly tai ‑či a zkoušely jednoduché akrobatic‑
ké prvky na visutých hrazdách. Měly také 
možnost zažít si i  čajový rituál spojený 
s ochutnávkou různých druhů čaje.

V rámci výjezdu byli zástupci skupi‑
ny Mirákl přijati na slavnostní recepci 
také přímo v  Changpingu, partner‑
ském distriktu Karlovarského kraje.

Mirákl se i v Číně prezentoval tak, jak 
je u něj známé, s energií a elegancí sobě 
vlastní. Na jedné z nejnavštěvovanějších 
akcí v  Číně, Mezinárodním kulturním 
festivalu, byla skupina pravidelně repre‑
zentující Českou republiku rozhodně 
vidět. Emoce a radost, které září z jejich 
vystoupení, oslovily diváky a  profesi‑
onální umělce i na druhé straně světa. 
Svědčí o tom i další pozvání skupiny na 
světové přehlídky a festivaly.

Beijing International Tourism and 
Cultural Festival  – Mezinárodní tu‑
ristický a  kulturní festival v  Pekingu 
je jeden z  hlavních festivalů a  jednou 
z  nejdůležitějších kulturních událostí 
v Číně. Koná se vždy v Pekingu, a to jak 
na hlavním pódiu, tak i na dalších mís‑
tech Pekingu a jeho nejbližšího okolí.

Výběr účinkujících probíhal půl 
roku, komise z  89 zájemců vybrala 
18 kulturních těles z celého světa.

Další státy, které se přehlídky zúčast‑
nily – USA, Mexiko, Uruquay, Trinidad 
a Tobago, Japonsko, Indie, Chorvatsko, 
Německo, Maďarsko, Rusko, Sloven‑
sko, Čína.

Mgr. Andrea Burešová,
vedoucí skupiny
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PROGRAM GALERIE LETOHRÁDEK OSTROV LISTOPAD 2019
Stálá expozice:
Sbírka porcelánu Střední umělecko‑
průmyslové školy Karlovy Vary

Stálá expozice unikátní sbírky porce-
lánu ze Střední uměleckoprůmyslové 
školy v Karlových Varech mapuje období 
od počátků 19. století do 2. poloviny 20. 
století. Výstava prezentuje produkci vý‑
znamných porcelánek v regionu, ale před‑
stavuje také ukázky světové produkce.

Mimo sezónu od 8.  10.  2019  – 
29.  4.  2020 je možnost navštívit vý‑
stavu pouze po předchozí telefonické 
domluvě na mobilu: 731 439 452 nebo 
720 052 725.

Beseda „Umělecká a galerijní situace 
v regionu před a po roce 1989“
čtvrtek 7. 11. 2019 od 17.00 hod.

K  oslavám 30  let svobody je pro ná‑
vštěvníky připravena beseda s  význam‑
nými osobnostmi karlovarského regio‑
nálního umění a galerijního provozu na 
téma „Umělecká a galerijní situace v regi‑
onu před a po roce 1989“. K tématu pro‑
mluví Mgr. Zdeňka Čepeláková, Mgr. Bo‑
žena Vachudová, Mgr.  Bořivoj Hořínek, 
Ing.  Josef Macke a  pan doc.  František 
Steker. Pro návštěvníky bude připravena 
doprovodná výstava s výběrem několika 
zásadních děl té doby ze sbírek GUKV.

Vstupné zdarma. Akce je finančně 
podpořena Karlovarským krajem.
Dílna Adventní věnce
středa 13. 11. 2019 od 16.00 hod.

Vytvoříme adventní vánoční věnce 
v přírodním i dekorativním stylu. Inspi‑
rujeme se tradicí i nejnovějšími trendy. 
Dílna je vhodná pro dospělé i  rodiče 
s dětmi. Cena dílny 120 Kč. Rezervace 
na letohradek@galeriekvary.cz.
Prosíme, rezervujte si dílnu na:
732 755 619 nebo 720 052 724.

Kateřina Hanková,
Letohrádek Ostrov

INZERCE

POZVÁNKA NA DIVADLO BEZ HRANIC PRAHA - KOČIČÍ HRA
Erži Orbánové se povedlo to, co se 

mnohým nikdy nepodařilo. Žít svůj ži‑
vot naplno a užít si ho. Díky hluboké 
lidskosti, nezdolnému optimismu, mi‑
lující sestře a  všem svým láskám, byť 
někdy nenaplněným. Vždyť život je jen 
hra. A  někdy doslova kočičí… A  pro‑
to:  „Kdybych měla začít znovu, nežila 
bych jinak“!
Autor hry: I. Örkeny
Datum a čas konání: 19. 11. 2019, 19.30 
hod., DK Ostrov

Osoby a obsazení:
Erži Orbánová ‑ Valérie Zawadská, 

Gizella, její sestra ‑ Martina Hudečko‑
vá, Pavla Krausová ‑ Milena Kleinerová, 
Viktor Molnár ‑ Marcel Vašinka, Myš‑
ka, její sousedka ‑ Jelena Juklová, Ade‑
laida Molnárová ‑ Marcela Nohýnková, 
Ilona, její dcera ‑ Michaela N. Mareč‑
ková, Jóži, její zeť ‑ Jan Bartoška, Lajosz, 
číšník/sluha Gizelly ‑ Ivan Remta

Kateřina Hálová,
vedoucí informačních center
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VOLNÝ ČAS

POZEMKY

Krásné pozemky v srdci přírody  
s komfortem města.

– 27 pozemků
– od 750m2

– cena od 999.000 Kč

LOKALITA

Lokalita „U lesní školky“  
se nachází v severovýchodní části 
města Nová Role na levém břehu 
řeky Rolavy v prostoru mezi  
korytem řeky Rolavy a lesní  
školkou nad Novou Rolí.

tel.: +420 602 310 355

www.ulesniskolky.cz

Nová Role – bydlení 
přírodě na dosah
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VOLNÝ ČASKALENDÁŘ AKCÍ

KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ V OSTROVĚ
DATUM NÁZEV AKCE ČAS A MÍSTO KONÁNÍ POPIS

1. 11. 2019 HALLOWEEN 17.00 – 20.00 hod.
Zámecký park

stezka odvahy pro celou rodinu

1. 11. 2019 PROCES 19.30 – 21.30 hod.
T ‑klub Ostrov

divadelní představení, nové zpracová‑
ní Kafkova románu Proces

2. 11. 2019 POHÁDKY PANA POHÁDKY od 15.00 hod.
kinokavárna DK Ostrov

vtipné zpracování známých pohádek 
O Budulínkovi a O Červené Karkulce

4. 11. 2019 SEFARDSKÉ PÍSNĚ 17.00 – 18.30 hod.
Městská knihovna Ostrov

koncert Velmi malého komorního 
orchestru Varvary Divišové

4. 11. 2019 CHARLEYOVA TETA 19.30 – 21.30 hod.
Dům kultury Ostrov ‑ Divadelní sál

divadelní komedie

5. 11. 2019 BESEDA S JIŘÍM PADEVĚTEM 17.00 – 19.00 hod.
T ‑klub Ostrov

beseda na téma ROK SVOBODY 
A DEMOKRACIE

6. 11. 2019 SENIOR V ONLINE PROSTŘEDÍ 16.00 – 18.00 hod.
Městská knihovna Ostrov

přednáška určená zejména seniorům

7. 11. 2019
UMĚNÍ UMÍRAT ANEB DOPROVÁ‑
ZENÍ UMÍRAJÍCÍCH

17.00 – 18.30 hod.
Městská knihovna Ostrov

přednáška pro veřejnost

8. 11. 2019
TVOŘÍME JINÝMI SMYSLY –
HAPTIKOU K POZNÁNÍ

16.00 – 17.00 hod.
Městská knihovna Ostrov

vernisáž výstavy

9. 11. 2019 ZÁVODY AUTOMODELÁŘŮ Od 8.00 hod.
MDDM Ostrov

závody na autodráze

9. 11. 2019 BĚH 17. LISTOPADU Od 8.30 hod.
Zámecký park

závod v přespolní běhu

11. 11. 2019 DÁMSKÝ KLUB 16.00 – 18.00 hod.
Městská knihovna Ostrov

odpoledne pro dámy

11. 11. 2019 CO JE A CO ODKRÝVÁ GRAFOLOGIE 17.00 – 18.30 hod.
Městská knihovna Ostrov

přednáška pro veřejnost

12. 11. 2019 TRAVESTI SHOW ‑ TANČÍRNA 19.00 – 22.00 hod.
Dům kultury Ostrov

travesti show pro dospělé 18+

13. 11. 2019 KARETNÍ PODVEČER 16.00 – 18.00 hod.
Městská knihovna Ostrov

herní odpoledne pro dospělé

13. 11. 2019 SMRT MALÉHO PRINCE 17.00 – 18.30 hod.
Městská knihovna Ostrov

přednáška o tom jak zemřel spiso‑
vatel Antoine de Saint Exupér

14. 11. 2019 NOVÝ ZÉLAND 17.00 – 18.30 hod.
Městská knihovna Ostrov

cestopisná přednáška pro veřejnost

14. 11. 2019
SAMETOVĚ S LOUTNOU A AKOR‑
DEONEM…ANED O TŘECH DESÍT‑
KÁCH LET

17.00 – 18.30 hod.
klášterní kostel Zvěstování 
Panny Marie

pásmo slova a hudby ke „Dni boje 
za svobodu a demokracii“

15. 11. 2019 OM CHANTING 17.00 – 18.00 hod.
Městská knihovna Ostrov

společný zpěv mantry OM

15. 11. 2019 JAZZOVÝ VEČER 20:00
T ‑klub Ostrov

projekt SOUL SISTERS zpěvačky 
Lucie Víškové

16. 11. 2019 KURZ ZÁKLADŮ KNIŽNÍ VAZBY 9.00 – 13.00 hod.
Městská knihovna Ostrov

kurz pro veřejnost

16. 11. 2019 OSTROVSKÝ JARMARK RADOSTI
10.00 – 16.00 hod.
Dům kultury Ostrov ‑ Spole‑
čenský sál

jarmark

16. 11. 2019 O PYŠNÉ BASE 15.00 – 16.30 hod.
Dům kultury Ostrov, kinokavárna

loutková pohádka

18. 11. 2019 FALEŠNÉ HRANICE AKCE KÁMEN v provozní době MěÚ
dvorana Zámku Ostrov

putovní výstava Václavy Jandečkové

18. 11. 2019 KORÁLKOVÁNÍ 16.00 – 19.00 hod.
Městská knihovna Ostrov

kurz pro veřejnost

19. 11. 2019 KOČIČÍ HRA 19.30 – 21.00
Dům kultury Ostrov

hostující divadlo
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19. 11. 2019 TANEČNÍ VEČER PRO SENIORY od 17.00 hod.
společenský sál, DK Ostrov

taneční podvečer
s Naďou Urbánkovou

21. 11. 2019
SVĚTELNÝ KOŘEN – ROSTLINA 
BUDOUCNOSTI

17.00 – 18.30 hod.
Městská knihovna Ostrov

přednáška pro veřejnost

22. 11. 2019 OSTROVSKÉ TRHY 10.00 – 17.00 hod.
Dům kultury Ostrov

podzimní prodej ovoce, zeleniny, 
medu, koření

23. 11. 2019 PETRAKI YOGA FEST 8.00 – 20.00 hod.
Dům kultury Ostrov

festival jógy

25. 11. 2019
BAŤOVÉ A JEJICH ZÁZRAK
V PODNIKÁNÍ

17.00 – 18.30 hod.
Městská knihovna Ostrov

přednáška pro veřejnost

27. 11. 2019
ZANIKLÁ A ZNOVUOBJEVENÁ 
STARÁ ŘEMESLA

13.00 – 17.00 hod.
dvorana Zámku Ostrov

ukázky technik starých řemesel

27. 11. 2019
BEZPEČNĚ V ONLINE PROSTŘEDÍ – 
OCHRANA DĚTÍ A MLÁDEŽE

17.00 – 18.30 hod.
Městská knihovna Ostrov

přednáška pro veřejnost, zejména 
pro rodiče a pracovníky s mládeží

28. 11. 2019
SEKTY A NOVÁ NÁBOŽENSKÁ 
HNUTÍ

17.00 – 18.30 hod.
Městská knihovna Ostrov

přednáška pro veřejnost

29. 11. 2019 OLDIES PÁRTY od 21.00 hod.
Dům kultury Ostrov

oldies párty pro veřejnost

30. 11. 2019
MARACAS 20 LET – COUNTRY 
MUSIC

od 20.00 hod.
Dům kultury Ostrov

country večer s kapelou MaraCas

1. 11. 2019–
30. 11. 2019

CÍRKEVNÍ UMĚNÍ ZÁPADNÍHO 
KRUŠNOHOŘÍ A ZNIČENÉ KOSTE‑
LY NA KARLOVARSKU

10.00 – 18.00 hod.
klášterní kostel Zvěstování 
Panny Marie

stálá expozice

8. 11. 2019–
27. 11. 2019

TVOŘÍME JINÝMI SMYSLY –
HAPTIKOU K POZNÁNÍ

otevírací doba MK Ostrov
Městská knihovna Ostrov

výstava obrazů

13. 11. 2019–
5. 1. 2020 ČAS VÁNOČNÍ otevírací doba radnice

Stará radnice Ostrov
výstava

18. 11. 2019–
28. 12. 2019 FALEŠNÉ HRANICE AKCE KÁMEN otevírací doba zámku

Zámek Ostrov ‑ dvorana
odborná putovní výstava

30. 11. 2019–
12. 1. 2020 BETLÉMSKÁ TRADICE

otevírací doba areálu
klášterní kostel Zvěstování 
Panny Marie (Ostrov)

tradiční výstava ostrovských
betlémářů

MIMOŘÁDNÉ PROHLÍDKY KOSTELA SV. MICHAELA
Někteří obyvatelé Ostrova nám prozra‑

dili, že vůbec netušili o existenci kostela za 
Starým náměstím. Znali nynější hřbitovní 
kostel sv. Jakuba, někdejší klášterní kostel 
Zvěstování Panny Marie a přilehlé kaple, 
ale dalšího kostela si nevšimli. Není ani 
divu, vždyť jeho vnější podoba není zrov‑
na poutavá, i když je velmi zajímavá. Jed‑
ná se o farní, někdy uváděný jako městský 
kostel svatého Michaela, jehož zasvěcení 
bylo v roce 2008 rozšířeno na „sv. Micha‑
ela a Panny Marie Věrné“. Od jara do pod‑
zimu lze dovnitř nahlédnout otevřenými 
zadními dveřmi. S  nástupem chladných 
dní však dveře zůstávají zavřené a otvíra‑
jí se pouze při bohoslužbách, svatbách, 
křtech či při posledním rozloučení.

Interiér kostela je oproti exteriéru mno‑
hem krásnější. Umělecké vybavení  – od 
pozdně gotických kleneb až po barok‑
ní oltáře, sochy či kazatelnu  – je velmi 
bohaté a  pro naše prostředí neobvyklé. 
Jistě zaujme každého návštěvníka. Farní 

společenství proto nabízí komentované 
prohlídky kostela, které mohou být i s ur‑
čitým zaměřením. Například na postavu 
svatého archanděla Michaela, který je pa‑
tronem našeho města a jeho jméno nese 
i každoroční pouť v Ostrově na konci září.

V  měsíci listopadu nabízíme násle‑
dující termíny mimořádných komen‑
tovaných prohlídek:

Neděle 10. 11. 2019 v 10.00 hod. – 
Komentovaná prohlídka interiéru kos‑
tela (se zaměřením na sv.  Michaela 
archanděla)

Neděle 24. 11. 2019 v 10.00 hod. – 
Komentovaná prohlídka kostela (se 
zaměřením na české světce)

V  neděli 17.  11.  2019 od 10.00  ho‑
din – Výstavka BIBLE a KNIHY O BIBLI ‑ 
v sále fary. Výstavka ke světovému Dni Bi‑
ble. Knihy z fondu Farní knihovny Ostrov.

Mgr. Lidmila Hanzlová,
Farní knihovna

– víkendové dětské odpoledne



28 Ostrovský měsíčník | LISTOPAD 2019

KULTURNÍ AKCE

www.ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.cz

OSTROVSKÝ JARMARK RADOSTI PO OSMÉ
Ostrovský jarmark radosti se stal ví‑

tanou tradicí spojenou s předvánoční‑
mi nákupy, a  proto nezapomeňte ani 
na ten letošní! Nasát atmosféru nabi‑
tou originalitou a ruční výrobou bude‑
te moci v sobotu 16. 11. 2019 ve spole‑
čenském sále Domu kultury Ostrov od 
10.00 do 16.00 hod.

Čekají vás desítky prodejců se širo‑
kou škálou sortimentu. Podpořit mů‑
žete ostrovské tvůrce, jako jsou napří‑
klad Martina Šípková a její Origonizér, 
Martina Škopová se šperky značky 
Sayako, Johana Dvořáková s  kerami‑
kou, Jaroslava Beerová s upcyklovanou 
módou, Lucie Junghansová s minerál‑
ními náramky a  řadu dalších. Místní 
kreativce pak doplní mnoho dalších 
jmen ze všech koutů republiky. Stánky 

budou doplněny také o  dílničky pro 
děti a rodiče se budou moci na místě 
posilnit výtečnou kávou či dortíkem 
v jarmarkové kavárně u Vypečené cuk‑
rářky. Těšíme se na vás!

Eliška Failová
Foto: Iva Mladenovová

PETRAKI YOGA FEST

Milé dámy, vážení pánové, rádi by‑
chom vás pozvali na festival jógy, kte‑
rý se bude konat 23. 11. 2019 v Domě 
kultury Ostrov. Bude to skvělá příle‑
žitost  zajógovat si, dozvědět se něco 
nového z jógového světa a setkat se se 
zajímavými a inspirujícími osobnostmi 
z celé České republiky i zahraničí.

Bude na vás čekat 20 lekcí jógy a před‑
nášek ve 3 sálech s  patnácti lektory 
a nebude chybět ani celodenní catering. 
Můžete se těšit i na expo s jógovým ob‑
lečením, přírodní kosmetikou, pomůc‑
kami na jógu, či na řemeslné dílny.

Festival je vhodný pro všechny, kteří 
mají o jógu a zdravý pohyb zájem. Na 
své si přijdou jak ostřílení jogíni, tak 
úplní začátečníci, kteří se s jógou chtějí 
setkat poprvé.

Všichni jste srdečně vítání a věříme, 
že si náš Yoga fest užijete.

Program festivalu naleznete na na‑
šem webu www.petraki.cz, kde si mů‑
žete zakoupit i  své vstupenky. Tak na 
nic nečekejte, kapacita bude brzy na‑
plněna.

Petra Gutwirt,
Yoga Club Petraki
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TÉČKO ROZEZNÍ JAZZ
Pochmurný podzim přijede do Ostro‑

va rozzářit jazzový projekt SOUL SISTERS 
zpěvačky Lucie Víškové. Spolu s  Jaku‑
bem Urbanem (klavír), Jakubem Antlem 
(baskytara) a Ondřejem Slukou (bicí) tvoří 
úspěšný kvartet vystupující v  jazzových 
klubech, na festivalech a  nejrůznějších 
akcích po celé České republice. Čtveřice 
profesionálních muzikantů představí nej‑
slavnější hity Stevie Wondera, Arethy Fran‑
klinové a dalších interpretů v originálním 
podání s prvky jazzu, latin music a soulu.

Přijďte prožít příjemný jazzový ve‑
čer v pátek 15. 11. 2019 od 20.00 hod. 
v T ‑klubu DK Ostrov. Předprodej vstu‑
penek online na webu Domu kultury 
nebo v ostrovských infocentrech.

Zuzana Janecká,
Dům Kultury Ostrov

OHLÉDNUTÍ ZA 51. ROČNÍKEM FOH

Úvodní lampionový průvod? Oh‑
ňostroj? Dinosauři před domem kultury? 
Pravidelné rozcvičky na Mírovém náměs‑
tí? Anebo snad soutěžní i nesoutěžní pro‑
jekce? Odpovědět na otázku, co se nejvíc 
povedlo při 51. ročníku Dětského filmo‑
vého a televizního festivalu Oty Hofmana, 
je velice těžké. Proto asi bude stačit, když 
řekneme jen: Festival se povedl!

A  to i  přes skutečnost, že ne zrovna 
vlídné počasí nedalo vyniknout základní 
myšlence festivalu, tedy Žijeme sportem. 
Sychravo a  nevlídno nepřálo venkovním 
sportovním aktivitám. O to víc si ovšem 
mohli zájemci užít aktivit pod střechou. 
A že jich bylo! Výstavy, přednášky, soutěžní 
i nesoutěžní projekce, úniková hra v klubu 
Točna… Každý si z  bohatého programu 
vybral to, co se mu nejvíce líbilo.

Festival ovšem tradičně patří především 
dětem. Těch se na soutěžních projekcích 
v kinosále vystřídaly více než tři tisíce. A to 
ještě nemáme spočítané děti, které viděly 
soutěžní filmy v okolních městech. I letos 

se totiž festival doslova rozlétl na všechny 
strany. Promítalo se v  Kyselce, Tachově, 
Jáchymově, Velvarech, Perninku či v Nejd‑
ku. A nově dostaly šanci shlédnout jeden 
z festivalových filmů děti z Karlových Varů. 
Ve velké kino se na jedno dopoledne změ‑
nila hala pro míčové sporty v KV aréně.

Sedadla v  kině ještě nestačila pořádně 
vychladnout, a  my už se zabýváme tím, 
jaký bude festival v  příštím roce. Už teď 
vám můžeme prozradit, že hlavním mo‑
ttem 52. ročníku přehlídky bude Cestuje‑
me letem světem.

Ještě než se ale pustíme do příprav příš‑
tího ročníku, podívejme se za tím, který 
před pár dny skončil. Jak vlastně dopadl?

Dospělá porota pro hraný film udělila 
Čestné uznání filmu O zakletém králi a od‑
vážném Martinovi režiséra Petera Bebjaka.

Dospělá porota pro hraný film udělila 
Čestné uznání filmu Všechno bude režisé‑
ra Olmo Omerzu.

Porota dětí a mládeže udělila OSTROV‑
SKÉHO DUDKA za nejlepší dívčí herecký 
výkon Haničce Bartoňové za roli Emy ve 
filmu Uzly a pomeranče režiséra Ivana Po‑
korného.

Porota dětí a mládeže udělila OSTROV‑
SKÉHO DUDKA za nejlepší chlapecký he‑
recký výkon Tomáši Mrvíkovi za roli Mar‑
ka ve filmu Všechno bude režiséra Olmo 
Omerzu.

Dospělá porota pro studentské filmy 
udělila CENU za nejlepší studentskou 
tvorbu snímku JÁ JSEM PRÁCE režiséra 
Radima Grzabeka zejména za výběr té‑
matu zásadního nejen pro děti, ale i pro 

dospělé, a  za snahu o nestranné zpraco‑
vání.

Dospělá porota pro studentské filmy 
udělila CENU za nejlepší studentskou ani‑
movanou tvorbu snímku PRVNÍ SNÍH re‑
žisérky Lenky Ivančíkové.

Dospělá porota pro studentské filmy 
uděluje ČESTNÉ UZNÁNÍ filmu PAN 
BALLO režiséra Jana Daniela za nápaditost 
a originalitu.

Dospělá porota pro hraný film udělila 
OSTROVSKÉHO DUDKA za nejlepší dílo 
v kategorii do 12 let filmu ČERTÍ BRKO re‑
žiséra Marka Najbrta.

Dospělá porota pro hraný film udělila 
OSTROVSKÉHO DUDKA za nejlepší dílo 
v kategorii od 13 do 18 let filmu NINA re‑
žiséra Juraje Lehotského.

Porota dětí a mládeže udělila OSTROV‑
SKÉHO DUDKA v kategorii do 12let filmu 
ČERTÍ BRKO režiséra Marka Najbrta.

Porota dětí a  mládeže udělila OS‑
TROVSKÉHO DUDKA v  kategorii od 
13 do 18  let filmu VŠECHNO BUDE 
režiséra Olmo Omerzu.

Dospělá porota neudělila „FESTIVA‑
LOVOU PEČEŤ S  DOPORUČENÍM“ 
treatmentu/synopsi na film pro děti 
a mládež.

Na základě hlasování udělily děti cenu 
DĚTSKÉHO DIVÁKA filmu ČERTÍ BRKO 
režiséra Marka Najbrta.

Ceny jsou rozdané, a  my se společně 
s vámi těšíme na to, čím nás tvůrci překva‑
pí v příštím roce.

Organizátoři FOH
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KULTURNÍ AKCE

TRAVESTI SHOW 
TECHTLE MECHTLE 
A KOČKY V NOVÉM 
POŘADU „TANČÍRNA“

Oblíbená travesti show přijíždí zno‑
vu do našeho města, tentokrát s  no‑
vým zábavným pořadem nazvaným 
Tančírna. Na své si přijdou však nejen 
milovníci tance, ale také milovníci zá‑
bavy a  legrace. Samozřejmě se na vás 
těší známé oblíbené tváře Dolores, 
Cathrin a Gina. Přijďte se přesvědčit, jak 
snadno se z pánů Lukáše, Martina, Jirky 
a  Alexandra stanou známé zpěvačky, 
které při svých vystoupeních parodují. 
Představení této skupiny se těší za po‑
slední roky stále větší oblibě, a  proto 
připravují vždy dva nové pořady ročně.
Tančírna vás zaručeně roztančí a zapo‑
menete na všechny starosti.
Více informací: facebook:  techtle 
mechtle revue
www.techtlemechtlerevue.cz
KDE: DK Ostrov
KDY: 12. 11. 2019 od 19.00 hod.
Předprodej již zahájen v informačních 
centrech města
Vstupné: 290 Kč v  předprodeji, v  den 
akce + 20 Kč.

Lukáš Čepelák

FILM SPOJUJE DĚTI I PŘES HRANICE
Dům kultury Ostrov realizoval v letoš‑

ním roce projekt „Pohádky bez hranic 
aneb Annaberský Fabulix a  Ostrovský 
Festival Oty Hofmana očima českých 
a německých školáků“, který je spolufi‑
nancován Evropskou unií z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj. Projekt je 
spjat s veřejnými kulturními aktivitami 
filmového charakteru. Na české straně 
se jedná o  každoroční Dětský filmový 
festival Oty Hofmana v Ostrově, na ně‑
mecké straně jsou to kulturní aktivity 
města Annaberg ‑Buchholz během po‑
hádkového festivalu Fabulix.

Na poslední den festivalu Fabulix, vě‑
novaný českým pohádkám a vůbec české 
tvorbě, se 1. 9. 2019 vypravila z Ostrova 
početná skupina tvořená zástupci města 
a místní kultury z řad dětí, mládeže i do‑
spělých. Zástupci Ostrova u  této příleži‑
tosti slavnostně otevřeli panelovou výsta‑
vu pod názvem „Kdo to byl Ota Hofman“. 
Režisér Zdeněk Troška přijel představit 
německému publiku své „Čertoviny“, ví‑
těznou pohádku 50. ročníku festivalu Oty 
Hofmana. V  podání spolku Ochotníci 

Ostrov, shlédli Annabergští autorské po‑
hádkové představení „Strašidelná škola“ 
a na hlavním pódiu zazářila taneční sku‑
pina Mirákl. Celá česká výprava se pak na 
závěr dne zúčastnila pohádkového prů‑
vodu městem.

Vzájemnou spolupráci prohloubila 
dvoudenní návštěvou 51. ročníku festi‑
valu Oty Hofmana delegace studentů 
a učitelů z Annabergu. V doprovodu pra‑
covníků DK a studentů ostrovského gym‑
názia si prohlédli Klášterní areál, zámecký 
park i Starou radnici, kde studenty zaujala 
probíhající interaktivní výstava Pat a Mat. 
Annabergská delegace nechyběla ani na 
slavnostním zahájení festivalu Oty Hof‑
mana a následné projekci filmu Čertoviny, 
zapojili se na Mírovém náměstí do chari‑
tativní jízdy na handbiku a stihli i návštěvu 
karlovarské sklárny Moser, z jejíž prohlíd‑
ky byli doslova nadšení.

Na zahajovací den ostrovského fes‑
tivalu přijali pozvání i  zástupci města 
Annaberg ‑Buchholz. Společenského ve‑
čera se zúčastnil místostarosta Annaber‑
gu s doprovodem.

Věříme, že tento projekt obohatil 
všechny zúčastněné, ať už na straně 
účinkujících či diváků, dětí i dospělých, 
a že přátelské kontakty, které jsme tím‑
to navázaly, budou i  nadále rozvíjeny 
z obou stran.

Zuzana Janecká,
Dům Kultury Ostrov
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KŘÍŽOVKA O CENY
Vážení čtenáři,
správné znění tajenky křížovky 
z minulého čísla je ŘÍJEN A BŘEZEN 
ROVNÉ JSOU VE VŠEM. Z úspěšných 
luštitelů byl vylosován pan Milan 
Slouka, který obdrží dvě volné 
vstupenky na vybrané představení 
Domu kultury Ostrov.
Tajenku křížovky z tohoto čísla 
zašlete nejpozději do 6. listopadu na: 
mesicnik@ostrov.cz; případně doručte 
do Infocentra v Domu kultury Ostrov, 
Mírové náměstí 733, v zalepené obálce, 
označené „Ostrovský měsíčník“. Vždy 
uveďte celé své jméno a kontakt na 
vás. Ze správných odpovědí opět 
vylosujeme výherce, který získá 
vstupenky na některou z kulturních akcí 
Domu kultury Ostrov. Jméno výherce 
zveřejníme v Ostrovském měsíčníku.

Tvorbu křížovky zajišťuje grafická
společnost Alfasoft, s. r. o.

INZERCE

VÝHERNÍ KŘÍŽOVKA

HELP FINANCIAL s.r.o.

  Volejte obchodního zástupce

Mobil: 727 895 461

Půjčíme Vám
od 5 do 50.000,- Kč

STĚHOVÁNÍ
ČR + EVROPA

chleRY
DO

L
bře
evně

tel./fax:
mobil:

353 220 554
602 444 940

INZERCE



co? 

1.11.
 pátek
17.30 hod.

 

87 min. vstupné: 120 Kč| 

ADDAMSOVA RODINA
režie: Greg Tiernan, Conrad Vernon | USA | animovaný

2.11.
 sobota
20.00 hod.

 

 

ZOMBIELAND 2: RÁNA JISTOTY

BITVA U MIDWAY

režie: Ruben Fleischer | USA | akční, komedie, horor
97 min. | (*15) vstupné: 120 Kč 

režie: Roland Emmerich | USA | akční, drama, historický
| (*12) 138 min. vstupné: 130 Kč

7.11.
 čtvrtek
17.30 hod.

7.11.
 čtvrtek
20.00 hod.

8.11.
pátek
17.30 hod.  

BITVA U MIDWAY
režie: Roland Emmerich | USA | akční, drama, historický

| (*12) 138 min. vstupné: 130 Kč

 

ŽENSKÁ NA VRCHOLU
režie: Lenka Kny | Česko | romantický, komedie
105 min. | vstupné: 130 Kč 

9.11.
 sobota
17.30 hod.

9.11.

15.11.

30.11.

16.11.

 sobota

 pátek

 sobota

 sobota

20.00 hod.

20.00 hod.

17.30 hod.

20.00 hod.

 

STÁHNI A ZEMŘEŠ

DOKTOR SPÁNEK OD STEPHENA KINGA

LAST CHRISTMAS

AMNESTIE

režie: Justin Dec | USA | horor, thriller 
| (*15) 100 min. vstupné: 130 Kč 

režie: Mike Flanagan | USA | horor
(*15) vstupné: 130 Kč 

režie: Paul Feig | Velká Británie | komedie, romantický
| (*12) 103 min. vstupné: 130 Kč 

režie: Jonáš Karásek | Slovensko, Česko | drama, thriller
127 min. |(*15) vstupné: 120 Kč 

 

 

 

 

AMNESTIE

SNOW FILM FEST 2019

DOKTOR SPÁNEK OD STEPHENA KINGA

NA NOŽE

režie: Jonáš Karásek | Slovensko, Česko | drama, thriller
127 min. |(*15) vstupné: 120 Kč 

Celovečerní pásmo zimních sportovních a cestovatelských filmů. Nejlepší 
zimní adrenalinové, sportovní a dobrodružné filmy z mezinárodní 
i domácí produkce. vstupné: 70 Kč| 

režie: Mike Flanagan | USA | horor
(*15) vstupné: 130 Kč 

režie: Rian Johnson | USA | krimi, drama, thriller 
| (*12) 130 min. vstupné: 130 Kč

 

VLASTNÍCI
režie: Jiří Havelka | Česko | komedie

| (*12) 96 min. vstupné: 130 Kč 

21.11.
 čtvrtek
20.00 hod.

22.11.
 pátek
17.30 hod.

 

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
režie: Chris Buck, Jennifer Lee | USA | animovaný, muzikál
vstupné: 150 Kč dospělí, 130 Kč děti 

 

LE MANS 66
režie: John Crowley | USA | drama, životopisný, sportovní, 
akční | | (*12) 152 min. vstupné: 130 Kč

22.11.
 pátek
20.00 hod.

1.11.
pátek
20.00 hod.

 

 

134 min. | (*12) vstupné: 130 Kč 

TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD

STÁHNI A ZEMŘEŠ

režie: Tim Miller | USA | akční, sci-fi

režie: Justin Dec | USA | horor, thriller 
| (*15) 100 min. vstupné: 130 Kč 

 

TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD
režie: Tim Miller | USA | akční, sci-fi

| (*12) 134 min. vstupné: 130 Kč 

 

 

 

23.11.

28.11.

29.11.

 sobota

 čtvrtek

 pátek

20.00 hod.

20.00 hod.

20.00 hod.

 

 

 

VLASTNÍCI

NA NOŽE

LAST CHRISTMAS

režie: Jiří Havelka | Česko | komedie
| (*12) 96 min. vstupné: 130 Kč 

režie: Rian Johnson | USA | krimi, drama, thriller 
| (*12) 130 min. vstupné: 130 Kč

režie: Paul Feig | Velká Británie | komedie, romantický
| (*12) 103 min. vstupné: 130 Kč 

15.11.

14.11.

16.11.

30.11.

pátek

čtvrtek

sobota

sobota

17.30 hod.

18.00 hod.

17.30 hod.

20.00 hod.

21.11.
 čtvrtek
17.30 hod.

 

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
režie: Chris Buck, Jennifer Lee | USA | animovaný, muzikál
vstupné: 130 Kč dospělí, 110 Kč děti 

 

 

LE MANS 66

VALHALLA: ŘÍŠE BOHŮ

režie: John Crowley | USA | drama, životopisný, sportovní, 
akční | | (*12) 152 min. vstupné: 130 Kč

režie: Fenar Ahmad | Dánsko | fantasy
| 100 min. vstupné: 120 Kč

23.11.

28.11.

 sobota

 čtvrtek

17.30 hod.

17.30 hod.

8.11.
pátek
20.00 hod.

 

105 min. | vstupné: 130 Kč 

ŽENSKÁ NA VRCHOLU
režie: Lenka Kny | Česko | romantický, komedie
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2.11.
 sobota
17.30 hod.

VALHALLA: ŘÍŠE BOHŮ
režie: Fenar Ahmad | Dánsko | fantasy

| 100 min. vstupné: 120 Kč

29.11.
pátek
17.30 hod.
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