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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. prosince 2019.

TERMÍN UZÁVĚRKY
Uzávěrka pro příspěvky a inzerci
do lednového čísla je 4. prosince.
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
Ing. 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)
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
Foto: Betlém vystavený v kostele sv. Michaela
Bořivoj Kořínek

KLÁŠTERNÍ KOSTEL OPĚT OŽIJE BETLÉMY
Betlémy či také jesličky, přežívají už tak 

dlouho, a nejen u nás, ale i za hranicemi. 
Jejich prvopočátek sahá až do roku 1223, 
kdy jejich italský předobraz vytvořil, a to 
ve velice reálné podobě, svatý František 
z Assisi. Ač syn z bohaté kupecké rodiny, 
setkal se ve zvláštním vidění s  Kristem 
Ukřižovaným, což změnilo celý jeho do‑
savadní, bohatému mladíkovi přiměřený 
život. Jak bylo psáno „zasnoubil se s chu‑
dobou“. Žil jako poustevník a  potom 
jako pocestný kazatel, hlásající neúnav‑
ně lásku ke všemu živému. Podle jedné 
z četných legend kázal i ptákům, kteří se 
k němu slétli, dokonce i rybám. Pečoval 
o  chudé a  nemocné a  výsledkem bylo 
založení řádu chudých bratří, františká‑
nů, řádu doslova žebravého. Jedna z jeho 
odnoží  – kapucíni  – působila také na 
Mariánské. A  právě něco z  Františkovy 
všeobjímající lásky a  pokorné prostoty 
se otisklo do stavění betlémů, které se 
později rozšířilo po celém světě. Naro‑
zenému Ježíškovi se přicházejí klanět 
nejen králové a mudrci, ale i pastýři, sed‑
láci, řemeslníci a muzikanti, ba i zvířátka. 
Dary nejsou jen zlato, kadidlo a myrha, 
ale také husa, ryba, vánočka, jehňátko 
či holoubě – tak, jak ty „dárky“ známe 

z našich betlémů. U nás jich vznikla celá 
řada, papírových, vyřezávaných, mode‑
lovaných, dokonce i z mnoha materiálů 
zcela neobvyklých, i  s  charakteristikou 
různých zemí. Naše betlémy vynikají po‑
etickou prostotou, s níž spojují orientální 
krajinu palem a  skalisek s  krajinou čes‑
kou, kromě stád oveček, oslíka a  volka 
se tu objevují i různí exoti. V Ostrově si 
každé Vánoce můžeme obnovit atmo‑
sféru jesliček ve farním kostele a na vý‑
stavě mnoha dalších betlémů v  kostele 
klášterním. A  co víc, naše město má, 
kromě někdejšího kostelního betlému 
z 19. století, i svůj vlastní, současný bet‑
lém s celými zástupy těch, kdo přicházejí 
vítat Narození, začátek „nového věku“. 
Je výsledkem dlouhé, trpělivé a nezištné 
práce ostrovského řezbáře, pana Václava 
Nekoly.

Také v letošním roce bude neodmys‑
litelnou součástí vánočního času v Os‑
trově tradiční výstava tvorby a  sbírek 
ostrovských betlémářů s názvem BET‑
LÉMSKÁ TRADICE v interiéru klášter‑
ního kostela Zvěstování Panny Marie, 
kterou připravil Dům kultury ve spolu‑
práci se Spolkem přátel města Ostro‑
va. Návštěvníci se letos mohou navíc 

PŘEJEME VÁM RADOSTNÉ A POŽEHNANÉ SVÁTKY 
Vážení a milí spoluobčané, 

je mi ctí vás pozdravit v  tento 
předvánoční čas a pokusit se alespoň tro‑
chu přispět ke  sváteční atmosféře těchto 
dní. Netrpělivě očekáváme příchod vánoč‑
ních svátků, bilancujeme a těšíme se na ra‑
dost z dárků, dobrot a  setkání s  rodinou 
i  přáteli. Vánoce jsou čas pohádkových 
příběhů, kdy dobro vítězí nad zlem a i ty 
nejzamotanější příběhy končí šťastně. 
Vánoce v  nás vyvolávají vzpomínky 
na dětství a rodiče se radují z rozzářených 
očí svých dětí. Mnoho lidí je přesvědčeno 
o tom, že Vánoce svým kouzlem ukonču‑
jí nepřátelství, přerušují válečné konflikty 
i násilí. Přál bych nám všem, aby tento duch 
Vánoc v našem městě setrval po celý rok. 
Zřejmě nesilnějším vánočním příběhem 
je narození Ježíše Krista v Betlémě, který se 
narodil ve chlévě, protože se pro něj v žád‑
ném domě nenašlo místo. Rád bych věřil 
a podle svých možností přispěl k tomu, aby 
každý občan našeho města měl v Ostrově 
své místo, aby se v Ostrově cítil doma, aby 

věděl, že je respektován a že se s ním po‑
čítá. Na závěr bych vám chtěl poděkovat 
za váš zájem o dění v našem městě, pod‑
poru i dobře míněné kritické připomínky. 
Přeji vám, abyste si vánoční svátky užili 
v klidu a dle vašich představ. 

Ing. Marek Poledníček 
místostarosta

Dům kultury Ostrov a další organizátoři pro tyto dny připravili řadu koncertů, 
výstav a setkání. Konkrétní program najdete v tomto Ostrovském měsíčníku nebo 
na webových stránkách www.kalendar.ostrov.cz.

mailto:inzerce@ostrovskymesicnik.cz
http://www.ostrovskymesicnik.cz
http://www.kalendar.ostrov.cz
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CAFFÉ NA ZÁMKU
Po měsících hledání nájemce zá‑

meckého bufetu nás nejvíce oslovil 
koncept Lindy Lenkové, která má bo‑
haté zkušenosti z dalších provozoven, 
přičemž nejvýraznější je zřejmě její Ca‑
ffé Sissi v Karlových Varech Lázních V.

Kromě standardních nápojů a  pra‑
vé italské kávy jsou v  nabídce zapéka‑
né sendviče, panini, obložené bagety, 

chlebíčky, croissanty a  velmi oblíbené 
polévky. Ze sladkého pečiva zde najdete 
koláče, buchty, vafle a luxusní skleněné 
dorty. Možnost občerstvení a posezení 
mají nejen úředníci městského úřadu, 
ale také všichni jeho návštěvníci a v ne‑
poslední řadě turisté, kteří si sem čím 
dál častěji nacházejí cestu.

Nabídku Caffé Na zámku můžete nyní 

nově využít také v sobotu v čase od 10.00 
do 17.00 hod. při vašich procházkách 
starým městem. Sobotní otevírací dobu 
můžete využít také k prohlídce expozice 
ostrovského porcelánu i  dalších výstav. 
Novinky a  plány do budoucna můžete 
sledovat také na Facebooku: Caffé na 
Zámku a Instagramu: caffe na_zamku.

MěÚ Ostrov

těšit na unikátní exponáty z  dalších 
částí regionu, např.  unikátní kartono‑
vý betlém vytvořený o Vánocích 1944 
vězeňkyněmi koncentračního tábora 
ve Svatavě, či historické skříňové bet‑
lémy z  poloviny 19. století, které byly 

zapůjčeny z  hradu Loket. Předměty 
budou vystaveny v  rámci nové tema‑
tické expozice Církevní umění západ‑
ního Krušnohoří s  doprovodnou vý‑
stavou Zničené kostely na Karlovarsku.

Vernisáž se uskuteční v  sobotu 

30.  11.  2019 za doprovodu dětské‑
ho sboru Májová sluníčka. Výstava 
betlémů bude poté přístupná až do 
12.  1.  2020 vždy od středy do neděle 
od 9.30 do 17.00 hod.

Mgr. Zdenka Čepeláková

VÁŽENÍ OBČANÉ, PŘÁTELÉ!

Dovolte mi, abych vás touto cestou 
informoval o  problému, na který nás 
upozornil Hasičský záchranný sbor 
České republiky.

Z  dlouholetého sledování požárů 
v  České republice vyplynulo, že v  českých 

domácnostech dochází každý rok k více než 
tisícovce požárů, při nichž umírají desítky lidí 
a  stovky jsou zraněny. Jen v  loňském roce 
došlo k  1700 požárům rodinných domů, 
zemřelo při nich 30 lidí, 238 jich bylo zraně‑
no a škody způsobené požáry přesáhly 286 
milionů korun. Jednotky požární ochrany 
vyjížděly k požárům domácností každý den. 
Hasiči proto připravili informační kampaň, 
v níž ve spolupráci se všemi starosty a sta‑
rostkami obcí na území České republiky cílí 
na jednotlivé domácnosti.

Smyslem této informační kampaně je 
prostřednictvím obcí a  starostů preven‑
tivně působit na spoluobčany ve snaze 
snížit počet obětí a výši škod na majetku 
při požárech. Pomoci k  tomu má právě 

Bezpečnostní desatero požární ochrany, 
které vám s tímto dopisem přikládám.

Jen za poslední 4  roky došlo v  našem 
městě k 226 požárům. Z nich bylo celkem 
43 přímo spojeno s bydlením a v té souvis‑
losti i s ohrožením lidských životů a majet‑
ku. Např. k velmi závažnému požáru bytu 
došlo 16. 2. 2016 v Komenského ulici, kde 
byl proveden rozsáhlý zásah k  záchraně 
čtrnácti ohrožených osob.

Prosím, dbejme na své okolí a snažme se 
nebezpečí vzniku požárů ve svých domo‑
vech předcházet, někdy k tomu stačí i málo. 
Můžeme tak ochránit nejen svůj majetek, ale 
především životy a zdraví své i svého okolí.

Ing. Jan Bureš,
starosta města

BEZPEČNOSTNÍ DESATERO – CHRAŇTE DOMOV I SEBE
Vážení obyvatelé rodinných domů, 

bytů, oslovujeme vás touto cestou 
proto, že stále evidujeme vysoký po‑
čet požárů v domácnostech, které mají 
tragické následky. Každý rok dochází k 
více než tisícovce požárů v obytných 
budovách, při kterých umírají desítky 
lidí a stovky jich jsou zraněny.

Měli byste si uvědomit, že odpověd‑
nost za své chování a za technické za‑
bezpečení svých domovů proti požáru 
nesete pouze vy sami. Aby k těmto 
požárům nedocházelo a nedocházelo 
k úmrtím a zraněním, dodržujte toto 
BEZPEČNOSTNÍ DESATERO.
1. ČTĚTE NÁVODY – Instalujte a uží‑

vejte tepelné a jiné spotřebiče v soula‑
du s průvodní dokumentací výrobce.

2. HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ – 
Nenechávejte bez dozoru otevřený 
plamen svíček, sporáku, krbu a zvyš‑
te opatrnost při vaření.

3. POZOR NA CIGARETY – Při kou‑
ření a odhazování nedopalků do 
odpadkových košů nedopalky vždy 
dokonale uhaste.

4. KONTROLA KOMÍNŮ – Dodržujte 
pravidla na údržbu a provoz spali‑
nových cest.

5. TOPTE, JAK SE MÁ – Nedávejte do 
blízkosti topidel hořlavé látky, popel 
ukládejte do nehořlavé nádoby.

6. POUČTE SVÉ DĚTI – Dejte z dosa‑
hu dětí zápalky, zapalovače, vysvět‑
lete jim nebezpečí vzniku požáru.

7. VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST 
– Instalujte hlásiče požáru, vybavte 
domácnost hasicími spreji a pře‑
nosnými hasicími přístroji.

8. UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚ‑
RY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ – Hlavní 
vypínače elektrického proudu, uzá‑
věry vody a plynu musejí být řádně 
označené a přístupné.

9. KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZA‑
ŘÍZENÍ – Kontrolujte pravidelně 
stav spotřebičů a šňůrových vedení.

10. UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHOD‑
BY A SCHODIŠTĚ – V případě 
požáru oceníte, že budete moci 
z hořícího domu rychle utéct a za‑
chránit členy rodiny.

MěÚ Ostrov
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OSTROV POMÁHÁ FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ

Sedmnáct zelených kontejnerů v Os‑
trově má na sobě obrázek klokana, aby 
bylo zřejmé, že jejich využití podpoří 
děti v  zařízeních Fondu ohrožených 
dětí. Ty na patnácti místech v republice 
s  celkovou kapacitou 322 míst dosta‑
nou péči, která je alternativou ústavní‑
ho umístění, nicméně jejich financování 
ze strany státu nestačí. Kromě materi‑
ální podpory proto projekt KlokTex.cz 

přispívá z každého kilogramu odevzda‑
ného materiálu částkou 1 Kč přímo na 
transparentní účet FOD.

Toho se dá dosáhnout jen v  přípa‑
dě, že odevzdané oděvy, textil, spáro‑
vané boty, kabelky, hračky a  další jsou 
v dobrém stavu. Nedá se už dále využít 
poškozené, vlhké nebo znečištěné oble‑
čení. Je vhodné zvážit, jaká část už patří 
do směsného odpadu, aby nezabírala 
místo pro použitelné kilogramy. Umís‑
tění do igelitové tašky nebo pytle také 
zaručí, že nedojde k dalšímu poškození 
nebo znečištění.

Použitý textil nepatří do směsného 
komunálního odpadu ani není vhodné 
ho odložit vedle těchto nádob. Většinou 
si ho zde nikdo nevezme a pouze dojde 

k jeho promočení a ušpinění. A nakonec 
skončí na skládce. Jistotu o využití máte 
jen v tom případě, že textil odevzdáte do 
zeleného kontejneru na textil.

Díky podpoře města má tak každý 
příležitost přispět k  ekologické recyk‑
laci a  v  tomto případě také podpořit 
konkrétní charitativní projekt. Občané 
Ostrova odevzdali v  roce 2018 celkem 
56,157 tun použitého textilu.

Celkem už kontejnery s  klokánkem 
přinesly dětem pěkných 1 067 848 Kč, 
– korun a  za to všem občanům, kteří 
přispívají do těchto kontejnerů, patří 
velký dík. Pojďme společně tuto částku 
i nadále zvyšovat.

Děkujeme všem,
tým projektu www.KlokTex.cz.
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DENNÍ CENTRUM MATEŘÍDOUŠKA, O. P. S. ROZŠÍŘILO NABÍDKU SLUŽEB
Denní centrum 

Mateřídouška je 
největším krajským 
p o sk y tov ate l em 
ambulantních so‑
ciálních služeb pro 
děti, mládež a  do‑
spělé s  mentálním 

a kombinovaným postižením a pro oso‑
by s poruchou autistického spektra. Den‑
ní centrum nabízí služby sociální péče ve 
dvou denních stacionářích, které mají 
sídlo v Chodově a v Sokolově. V těchto 
městech také sídlí sociálně terapeutic‑
ké dílny, které nabízí mladistvým a  do‑
spělým s  mentálním a  kombinovaným 

postižením a osobám s poruchou autis‑
tického spektra služby sociální prevence 
zaměřené na možné pracovní uplatnění 
na chráněném nebo otevřeném trhu 
práce. Denní stacionář v roce 2018 jako 
jeden z prvních v republice obhájil Znač‑
ku kvality v sociálních službách. V tom‑
to roce stacionář také získal jako jediné 
ambulantní zařízení v kraji certifikát na 
provádění bazální stimulace.

Jedním z  hlavních cílů denního cent‑
ra je nabízet pečujícím rodinám a jejich 
dětem s postižením individuální podpo‑
ru a  pomoc, která jim umožní dlouho‑
dobé zvládání domácí péče. Abychom 
usnadnili dostupnost sociálních služeb 

nabízených denním centrem, pořídili 
jsme v  tomto roce i  s  přispěním města 
Ostrova svozové vozidlo vybavené nájez‑
dovou rampou, které umožňuje převoz 
osob na invalidním vozíku. Nově jsme 
od září začali poskytovat v sokolovském 
denním stacionáři odlehčovací pobyto‑
vou službu, která nabízí pečujícím rodi‑
nám možnost krátkodobého odpočinku 
od každodenní náročné péče. Bližší in‑
formace o  všech nabízených sociálních 
službách lze nalézt na webových strán‑
kách denního centra www.dcmat.cz.

Bc. Věra Bráborcová,
tel. 607 718 345, E-mail: 

info@opschodov.cz

děkuje
společnosti

KOUTECKÝ s.r.o.
za finanční podporu v rámci projektu KLOKTEX 

Charitativní kontejnery na sběr oděvů, obuvi a hraček

v celkové výši 1 067 848 Kč
Dar bude využit ve prospěch Fondu ohrožených dětí 

na projekt KLOKÁNEK 

DĚKUJEME, ŽE NÁM POMÁHÁTE.

V Praze dne 2. 10. 2019
Hanka Kupková, 

předsedkyně Fondu ohrožených dětí 

Z DENÍKU VELITELE MĚSTSKÉ POLICIE
Pád z čistého nebe

Dne 8. 10. 2019 ráno přijala hlídka MP 
kuriózní oznámení, ve kterém doslova 
stálo, že z nebe spadlo mládě labutě a za‑
klínilo se mezi sloupy. Strážníci mládě od‑
chytli a převezli do záchytné stanice, kde 
mu byla poskytnuta odborná péče.
Spadla klec

Dne 12. 10. 2019 okolo půl druhé ranní 
bylo přijato oznámení o  větším pohybu 
vozidel a  osob u  garáží v  Hroznětínské 
ulici. Vzhledem ke skutečnosti, že v  po‑
sledních dnech docházelo v našem městě 
k  vykrádání garáží, vyjela hlídka na mís‑
to okamžitě. Po příjezdu strážníci pola‑
pili jednoho muže. Druhý byl dopaden 
dle indícií nedlouho poté hlídkou PČR. 
U mužů bylo nalezeno mnoho předmětů 
pocházejících z trestné činnosti a také se 
potvrdilo podezření strážníků, když byla 
nalezena vypáčená garáž. Všichni dopa‑
dení pobertové si jistě budou pamatovat 

profesionální zásah jak městské, tak státní 
policie a my pevně doufáme, že když ne‑
skončí za mřížemi, tak se minimálně na‑
šemu městu obloukem vyhnou. O takové 
návštěvníky tu opravdu nestojíme. Celou 
věc si k dořešení převzala PČR.
Rallye Ostrov

V ulici Severní probíhal dne 12. 10. 2019 
závod o  to, kdo pojede co nejrychleji 
a  přitom bude mít co nejvíce pod kůží. 
I  tak by se dal popsat pokus závodníka, 
kterého dobře zná hlídka jako toho, co 
bourá i  když jde pěšky, a  navíc ve větši‑
ně případů s pořádnou dávkou alkoholu. 
Tentokrát si tento „závodník“ upravil hla‑
dinku na 3,2 promile alkoholu v  dechu 
a  vyrazil s  vozidlem zkoušet rychlostní 
časovku. Výsledek závodu byl nelichotivý 
‑ pár rozbitých vozidel a poničené veřejně 
prospěšné zařízení. Naštěstí se v tu dobu 
nikdo jiný na ulici nepohyboval, a  tak 
to odnesl vážnějším zraněním jen řidič. 

Budeme doufat, že na nové vozidlo tento 
nezodpovědný „závodník“ neušetří. Poté 
co muže odvezla RZS, si celý případ k do‑
řešení převzala PČR.
Ženské zápasy

Kuriózní oznámení přijali strážníci dne 
18. 10. 2019, kdy mělo docházet ke rvačce 
v ulici Májová mezi příslušnicemi něžného 
pohlaví. Bohužel nebraly ženy zřetele ani 
na „rozhodčího“, tedy v tomto případě spí‑
še na diváka, který se bavil tímto zápasem, 
ale jen do doby, kdy ho nechtěně jedna 
z žen zasáhla hozeným předmětem a zra‑
nila v obličeji. To už však tento zápas bez 
pravidel měla pod kontrolou hlídka MP 
Ostrov, která na místě zjednala pořádek 
a  agresorku řádně ovlivněnou alkoholem 
převezla za odměnu na protialkoholní zá‑
chytnou stanici. Výsledky zápasu budou 
vyhlášeny dodatečně na služebně MP.

Ladislav Martínek,
velitel MP Ostrov

http://www.KlokTex.cz
mailto:info@opschodov.cz
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V ROCE 2020
Na samém sklonku listopadu proběhlo 

v  obřadní síni na Staré radnici v  Ostrově 
letošní poslední vítání občánků. Slavnost‑
ní přivítání nově narozených ostrovských 
dětí bude pokračovat i v roce 2020. Již nyní 
jsou známy přesné termíny pro příští rok, 
a to 11. 4. 2020, 12. 9. 2020 a 14. 11. 2020. 
Zájemci se mohou hlásit emailem na ad‑
rese: ksplichalova@ostrov.cz, telefonicky 

na čísle 354 224 887 nebo osobně na Měst‑
ském úřadě Ostrov, v kanceláři č. 22 v pří‑
zemí. K přihlášení je nezbytné uvést jména 
a  příjmení obou rodičů, jméno (jména) 
a  příjmení dítěte, trvalý pobyt, datum 
a místo narození dítěte a telefonický kon‑
takt či email alespoň na jednoho z rodičů.

Ing. Kateřina Šplíchalová,
OSVZ MěÚ Ostrov

OPRAVA A OMLUVA
Omlouváme se za chybu, která se stala 

v listopadové příloze Ostrovského měsíč‑
níku. V článku Josefa Železného, Mé vzpo‑
mínky na listopad 1989, bylo ve druhém 
odstavci chybně uvedeno křestní jméno 
Jindřicha Konečného. Za tuto chybu se 
omlouváme autorovi článku i rodině pana 
Konečného. Děkujeme za pochopení

Ing. Marek Poledníček, místostarosta

ŘÍJEN NA LINCE 150
V  říjnu naše jednotka zasahovala celkem 

u  22 událostí, z  nichž bylo 12 technických 
pomocí, 4 požáry, 3 dopravní nehody, 2 úniky 
látek a jeden planý poplach.
• Obtížný hmyz jsme likvidovali v  Horním 

Žďáru a Hroznětíně,
• ve dvou případech jsme zachraňovali koč‑

ku ze stromu,
• padlý strom jsme odstraňovali ve Vykma‑

nově společně s jednotkou HZS KV,
• v ulici U Nemocnice jsme zajišťovali místo 

pro přistání vrtulníku LZS Plzeň Líně,
• ve dvou obytných domech na Hlavní třídě 

bylo nutno otevřít byt,
• do Moříčovské ulice jsme vyjížděli k záchra‑

ně tonoucího telete v potoce, na místě bylo 
zjištěno, že k tonutí nedošlo, telata se tam 
napájela,

• dále jsme byli vysláni do Karlových Varů 
Moskevské ulice k resuscitaci osoby za po‑
užití AED (automatický elektronický defib‑
rilátor), při jízdě na místo události byla naše 

jednotka odvolána s tím, že na místo byla 
vyslána hlídka MP KV a již je na místě,

• ve spolupráci s  PČR Cheb a  jednotkami 
HZS Cheb, Aš, SO a  KV a  SDH Hazlov, 
Cheb, Libá, Luby, Plesná, Skalná, Milíkov, 
Habartov, Kraslice a Kynšperk jsme pátrali 
po pohřešované osobě, která se ztratila 
v lesích na Chebsku. Pátrání úspěšně skon‑
čilo druhý den, osoba byla nalezena živá 
a zdravá.

• Požár osobního automobilu jsme likvido‑
vali s jednotkou HZS KV v Moříčovské ulici,

• dále jsme byli vysláni na kontrolu po požá‑
ru pračky a sušičky v koupelně bytu v Hor‑
ské ulici v  Ostrově, který duchapřítomně 
uhasil sám majitel bytu a zabránil tak vět‑
ším škodám,

• v Karlových Varech jsme s jednotkou HZS 
KV, SO a SDH Tašovice a Stará Role likvido‑
vali požár přístavku ve dvorku, kde došlo 
k požáru uskladněných kartonů,

• dále pak jsme likvidovali požár potravin na 

sporáku v KV ve Vítězné ulici.
• K dopravní nehodě osobního automobilu 

na silnici č. 13 / I jsme byli vysláni s jednot‑
kou HZS KV,

• zasahovali jsme také u nehody OA v Ostro‑
vě ul. U Nemocnice, kde osobní auto na‑
razilo do dalších dvou vozidel, při nehodě 
byla jedna osoba lehce zraněna,

• s jednotkou HZS KV jsme dále zasahovali 
u dopravní nehody dvou aut na silnici č. D6 
ve směru na Prahu,

• v  Ostrově Klínovecké ul. jsme likvidovali 
únik PHM z autobusu po tech. závadě na 
topení a ve Štúrově ulici jsme zasahovali při 
úniku plynu z kotelny panelového domu, 
taktéž po tech. závadě. K prověření vychá‑
zejícího kouře ze střechy RD ve Stráži nad 
Ohří jsme byli vysláni společně s jednotka‑
mi HZS KV a SDH Stráž nad Ohří, na místě 
bylo zjištěno, že se jedná o planý poplach.

Kuna Milan,
za JSDH Ostrov

přijme zaměstnance do těchto pracovních pozic:

• PRACOVNÍK NA MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE
• PRACOVNÍK NA MONTÁŽ VODOINSTALACE
• MONTÁŽNÍ DĚLNÍK
• OPERÁTOR SKLADU

Nabízíme:
5 týdnů dovolené, zajímavé finanční ohodnocení, měsíční bonusy, 
výkonnostní prémie, závodní stravování (obědy, večeře), př. stravenky

Bližší informace na personálním oddělení:
Bezplatná linka: 800 023 070, nebo e-mail: brucknerova@czech-cont.cz
CZECH - CONT s.r.o., Mořičovská 265, 363 01 Ostrov, www.czech-cont.cz

INZERCE

mailto:ksplichalova@ostrov.cz
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REKONSTRUKCE STŘECHY JE HRAZENÁ Z FONDU EVROPSKÉ UNIE
Po roce 2001, v  rámci privatizace 

městských bytů Zastupitelstvem Měs‑
ta Ostrov, se z uživatelů bytů stali maji‑
telé – vlastníci bytových jednotek (VBJ) 
v Seifertově ul. 650, 651, 652 v Ostrově. 
Za dobu osmnácti let, která uplynu‑
la od koupi bytů, byly připravovány 
a realizovány opravy bytového domu, 
který byl ve velmi špatném stavu. Dílčí 
opravy byly poměrně náročné, neboť 
z důvodu nedostatku finančních pro‑
středků byly drahé opravy odkládány 
na dobu, kdy bude příznivější finanč‑
ní situace. Až v roce 2012 se podařilo 
zajistit akci „Zateplení pláště bytového 
domu“, kdy na realizaci byla část nákla‑
dů naspořena a na část SVJB uzavřelo 

úvěr ve výši 1, 4 mil. Kč.
Další investiční záměr, který musel 

být urgentně řešen, byla „Rekonstrukce 
střechy Seifertova 650, 651, 652 Ostrov“.

Investice je realizována opět úvěrem 
a  část prostřednictvím získání dotace 
z  vyhlášené Průběžné výzvy č.  78  – 
IROP – ENERGETICKÉ ÚSPORY V BY‑
TOVÝCH DOMECH III – SC 2. 5. Zde 
lze získat po schválení žádosti 30% 
z celkových uznatelných nákladů. Pro‑
jekt byl zpracován a podán 22. 8. 2019, 
registr. č. projektu CZ.06. 2. 11/0.0/0.0
/17_0012249, je spolufinancován Ev‑
ropskou unií.

Plánovaný rozpočet projektu celkem 
2 580 005,59 Kč.

Dne 4.  11.  2019 byla schvále‑
na řídícím orgánem IROP žádost 
o  podporu projektu: CZ.06. 2. 
11/0.0/0.0/17_097/0012249 s  názvem 
Rekonstrukce střechy na domě Seifer‑
tova 650, 651, 652 Ostrov, která prošla 
úspěšně procesem hodnocení a  na 
základě doporučení Centra pro regio‑
nální rozvoj ČR byla schválena Řídicím 
orgánem Integrovaným regionálním 
operačním programem k financování.

Věřme, že získaná dotace zajistí 
vlastníkům bytových jednotek dokon‑
čit opravy domu a  všem se naskytne 
možnost příjemného bydlení.

Marie Krajcová,
předsedkyně SVBJ

POLYSTYREN PATŘÍ DO ŽLUTÝCH ODPADNÍCH NÁDOB
Z aktuálního průzkumu Sdružení EPS 

ČR vyplynulo, že každý pátý Čech neumí 
správně třídit pěnový polystyren. Ročně 
se pěnového polystyrenu (EPS) v České 
republice vyrobí přes 60 tisíc tun. Velmi 
oblíbený materiál pro své vlastnosti je vyu‑
žíván nejen ve stavebnictví při zateplování 
domů, ale i jako obalový materiál pro křeh‑
ké zboží a potraviny. Použité obaly z  PS 
a EPS však často končí místo v určených 
žlutých kontejnerech ve směsném odpa‑
du a na skládkách. Ve čtvrtině případů je 
polystyrenový odpad z důvodu přeplně‑
ných žlutých popelnic či malého otvoru 
tzv. iglů odkládán vedle kontejnerů. Díky 
jeho malé hmotnosti však hrozí rozfou‑
kání po okolí a znečištění města. V těch‑
to případech můžou obyvatelé odevzdat 
odpadní polystyren rovněž do nejbližšího 
sběrného dvora k dalšímu využití. 

Bc. Niederhafnerová,
referent odpadového hospodářství, OMIS

PODZIM NA ZŠ KRUŠNOHORSKÁ
Po roce jsme opět do soutěže Hra‑

jeme si s  odpady odeslali větší počet 
prací. Letošní téma „Jak na nedostatek 
vody” pojal kolektiv žáků různě. Za 
kategorii žáků I. stupně se zúčastnilo 
první oddělení školní družiny prací 
s  názvem Kouzelný mlýnek na vodu. 
Další práce s  názvem Poručíme větru 
dešti, Bez vody není život, Chvíle zamy‑
šlení a  Brčka vytvořili žáci VI.B, VIII.B, 
IX.A  a  IX.B v  kategorii pro II. stupeň 

ZŠ. Necháme se překvapit, jak budou 
v soutěži naši žáci úspěšní tentokrát.

V  druhé polovině října se žáci VI.B 
a VIII.B zašli podívat do teplárny v Ostro‑
vě, aby zjistili, odkud se bere teplo v na‑
šich domovech, institucích, včetně naší 
školy. Děti shlédly staré i nové technolo‑
gie ohřevu vody a prohlédly si provoz.

Také jsme využili pozvání a  dne 
16. 10. 2019 třídy VI.B, VIII.B a  IX.A se 
vydaly do ostrovského střediska 

Tyflocentra a SONS, kde se konala pro‑
pagační akce s  názvem “Čajování po‑
tmě”. Tato akce byla u  příležitosti 20. 
ročníku celonárodní sbírky Bílá pastel‑
ka. Žáci se blíže seznámili se zrakovým 
postižením, na vlastní kůži si vyzkou‑
šeli se zavázanýma očima stolování, 
nalévání pití, vyzkoušeli si orientaci 
a chůzi s bílou holí a  za pomoci hap‑
tiky určovali předměty. Dále se blíže 
seznámili s různými pomůckami, které 

PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL
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GYMNÁZIUM VYBUDOVALO MULTIFUNKČNÍ PŘÍRODOVĚDNOU UČEBNU
V  rámci projektu „Kompetenční cent‑

rum pro 3D, rozšíření 3D laboratoře“ vybu‑
dovalo ostrovské gymnázium multifunkč‑
ní přírodovědnou učebnu, která umožní 
propojení teoretické výuky realizované ve 
stávající 3D laboratoři s praktickými pokusy 

z oblasti přírodních věd. Projekt cílí na roz‑
voj psychomotorických schopností žáků. 
Vybavení umožní propojení moderní tech‑
niky s  praktickými metodami výuky pří‑
rodních věd, práci s digitálními technologi‑
emi a v neposlední řadě může významně 

přispět k podchycení a následnému rozvoji 
talentovaných dětí.

Nová učebna je zaměřena zejména na 
výuku biologie, chemie, fyziky a zeměpisu.

Rozpočet projektu činí 6,49 mil. Kč. 
Projekt je spolufinancován Evropskou 
unií. Struktura financování je 85% z Ev‑
ropské unie, 5% ze státního rozpočtu 
ČR, 10% z rozpočtu žadatele.

Tuto novou učebnu, stejně jako další 
zrekonstruované prostory gymnázia, 
si mohou návštěvníci prohlédnout na 
Dni otevřených dveří, který gymná‑
zium pořádá v  sobotu 11.  1.  2020 od 
9.00 do 13.00 hod.

Mgr. Jiří Fresser,
zástupce ředitele

nevidomým usnadňují jejich nelehký 
život. Nakonec živě besedovali s  paní 
Jančíkovou, které patří poděkování za 
její otevřenou zpověď. Akce se nám 
velmi líbila, děti byly překvapené, s ko‑
lika překážkami se zrakově postižení 
lidé denně setkávají.

21.  10.  2019 se vydala paní učitelka 
Kindlová s  našimi čtvrťáky do Světa 
záchranářů v  Karlových Varech. Je to 
centrum zdraví a bezpečí pro celou ro‑
dinu. Areál tvoří několik specifických 

budov včetně improvizované nemoc‑
nice, policejní služebny nebo hasičské 
stanice, které jsou vybaveny odpovída‑
jící technikou pro věrnou simulaci rizi‑
kových situací. Součástí areálu je také 
moderní dopravní hřiště s železničním 
přejezdem. V  jednom vlakovém va‑
gonu je vytvořena učebna a  nás zde 
čekala dopravní výchova a  její teore‑
tická část, kterou dětem podal pracov‑
ník Světa záchranářů společně s  pa‑
nem policistou. Samozřejmě na závěr 

nechyběla ani praktická část a  děti si 
vyzkoušely jízdu na dopravním hřišti 
na kolech, koloběžkách, ale také jako 
chodci, aby věděly jak se na silniční ko‑
munikaci bezpečně chovat. První zku‑
šenosti byly pro některé děti náročné. 
Na konec však všichni bezpečně dojeli 
a na příští návštěvu mají velkou moti‑
vaci, protože ti šikovní mohou získat 
průkaz cyklisty.

Faten Fakach,
asistnent pedagoga

UDÁLOSTI NA ZŠ MÁJOVÁ
Na naší škole proběhl projekt ROZ‑

HLÉDNI SE. Vznikl jakožto prevence 
úrazů dětí v silničním provozu. Zábav‑
nou a  interaktivní formou se žáci do‑
zvěděli, jak se mají správně chovat jako 
chodci, cyklisté či bruslaři.

 Protože se blíží velký sportovní svátek 
v  Karlovarském kraji, zapojila se naše 
škola do projektového dne Moje olym‑
piáda. Žáci si vyzkoušeli několik aktivit. 

Zahráli si na reportéry a představili svůj 
kraj, seznámili se s  historií olympiády, 
vyrobili fandítka, namalovali oblíbený 
sport, ale hlavně se po celé dopoledne 
střídali v tělocvičnách a zkoušeli si „ly‑
žování, bobování i  biatlon“. Na závěr 
žáci prvního stupně sestavili ze svých 
těl i olympijské kruhy.

 Třetí třídy se věnují policejním bese‑
dám v  rámci projektu Ajax. Společně 

besedují o  práci policie a  plní rozličné 
úkoly. Škola se může pochlubit bohatou 
činností na poli výtvarném či hudebním, 
úspěchy žáků ve vědomostních soutě‑
žích. Žák čtvrté třídy  – Marek Espinosa 
Danyo  – se zúčastnil soutěže Logická 
olympiáda pořádaná Mensou ČR. Prošel 
základním kolem do krajského a  zde se 
umístil na krásném 4. místě ze 44 soutěží‑
cích. Do celostátního kola postupovali tři. 
Děkujeme za reprezentaci školy a  GRA‑
TULUJEME! Máme velmi dobře organizo‑
vanou školní družinu, která hodnotným 
způsobem vyplňuje volný čas dětí. V pá‑
tek 6. prosince se koná tradiční Den ote‑
vřených dveří, který i letos zahájí Májová 
sluníčka u  rozsvícení vánočního stromu 
na školním hřišti. Těšit se můžete i na po‑
pulární vánoční jarmark.

Závěrem mi dovolte, abych vám jménem 
ZŠ Májová Ostrov popřála klidné a rozzáře‑
né Vánoce i mnoho úspěchů v roce 2020.

Mgr. Michaela Budaiová,
učitelka ZŠ Májová Ostrov
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PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

ZA ODMĚNU NA SPŠ OSTROV NEBO JÍZDA ELEKTROMOBILEM
Na SPŠ Ostrov se dveře netrhnou, pro‑

jekty pro žáky základních škol  – Tech‑
nika je zábava II i  Inženýr junior – jsou 
v plném proudu, takže každý týden na 
chodbách školy studenti potkávají desít‑
ky mladších kolegů z Karlovarského i Ús‑
teckého kraje. Mnozí z  nich jsou nejen 
zdatnými asistenty učitelů odborných 
předmětů, ale i  ostřílenými průvodci 
po úskalích technického vzdělávání 
pro naše návštěvníky. Proto neváhejte 
a přijďte otestovat jejich akceschopnost 
ve čtvrtek 5. prosince 2019 na Den ote‑
vřených dveří, kdy učebny i  dílny otví‑
ráme pro všechny zvědavce i  budoucí 
studenty, stačí se jen dostavit mezi 12.00 
a 17.00 hod. před hlavní vchod.

Není divu, že po mimořádně ná‑
ročném pracovním vytížení potřebují 
někteří studenti duševní i  odbornou 
vzpruhu a  zajedou si za kulturou či na 
odbornou exkurzi. Jedni povznesou du‑
cha v pražských divadlech, jiní si procvičí 
při divadelní produkci angličtinu. Elek‑
trikáři se vydali na zkušenou do Tušimic, 
lyceisté navštívili Unipetrol v  Litvínově. 
Nejpestřejší program však měli auto‑
mechanici a  autotronici. Posuďte sami: 
dvoudenní stáž ve Wolfsburgu (koncern 
VW), Racing Expo Praha, automobilka 
Audi v Ingolstadtu, Veletrh čisté mobility 
v Praze. Ale našli se i životní realisté, hlav‑
ně v řadách studentů oboru Informatika 
a Veřejnosprávní činnost, kteří zastávají 
názor: Co je doma, to se počítá. Využi‑
li příležitosti – v  rámci akreditace školy 

složili mezinárodní zkoušky počítačové 
gramotnosti ECDL M3, čímž získali certi‑
fikát, který ocení mnozí zaměstnavatelé.

Nyní však dejme slovo Martinovi Čtr‑
náctému, Vlastimilu Strnadovi a Zdeňku 
Váchovi, studentům třídy AT3, kteří se 
s  třídním učitelem Mgr.  Otou Šikýřem 
zúčastnili dvoudenní stáže s názvem VW 
Service Experience Tour ve Wolfsburgu, 
jejímž cílem bylo seznámení s historií, vý‑
robou i produkty koncernu Volkswagen. 
Vlasta je mistr zkratky a první den shrnul 
následovně: „Příjezd na místo; společ‑
ný oběd v  restauraci Laguna; přednáš‑
ka s  prohlídkou tří výrobních provozů 
v továrně; ubytování v hotelu; společná 
večeře všech účastníků“. Další program 
naštěstí umně rozvádí Martin: „I  když 
Autostadt je úžasný komplex jako celek, 
nejvíce se nám líbilo asi v muzeum, které 
je členěno do třech pavilonů a několika 
sekcí dle značek spadajících do koncer‑
nu – Bugatti, Lamborghini, Audi… První 
významnou zastávku jsme udělali v pa‑
vilonu Bugatti, kde byl vystaven model 
automobilu Bugatti Veyron v  pochro‑
movaném laku. U Porsche jsme obhlídli 
tři modely, ale jízda v závodním simulá‑
toru byla pro nás všechny TOP. V pavilo‑
nu Škoda jsme si pro změnu vyzkoušeli 
virtuální realitu se záznamem závodu 
rallye, kterou jezdí Jan Kopecký s vozem 
Škoda Fabia R5. Kromě aut nás zaujaly 
i dvě vysoké plně automaticky ovládané 
parkovací věže pro nově vyrobené vozy.“ 
Zdeňkovi se rozzáří oči, když se kluci 

zmíní o jízdě v Audi E‑tron, mohl si totiž 
vyzkoušet řízení tohoto vozidla v plném 
provozu, samozřejmě za bedlivého do‑
zoru třídního a podpory spolužáků. „Pan 
třídní řídil první polovinu cesty a auto si 
užíval a  využíval naplno. Překvapením 
pro nás bylo tlačítko Boost, které spína‑
lo oba elektromotory, čímž jsme měli 
k  dispozici plný výkon elektromotorů. 
Cestu zpět odřídil Zdeněk, na rozdíl od 
nás má již řidičák. Tu samostatnou jízdu 
jsme mu vůbec, ale vůbec nezáviděli. 
Alespoň že jsme mohli sedět na zadních 
sedadlech,“ komentuje Martin a  Vlasta 
dodává, „Audi E‑tron je luxusní vůz, ale 
pro nás jednu vadu přeci jen měl – málo 
místa na zadních sedadlech.“ Chlapci 
nás dále informovali: „Auto je vybave‑
no kamerovým systémem, který nahra‑
zuje zpětná zrcátka. Další vymožeností 
je head‑up displej, který přehrává GPS 
na čelní sklo před řidiče. Překvapila nás 
rekuperace vozidla, při které lze vyreku‑
perovat dojezd až o jednu třetinu. Jinak 
jsme si užívali poklidnou a komfortní jíz‑
du.“ Šťastnou cestu nám všem.

Lenka Bardová

OSTROVŠTÍ HASIČI SOUTĚŽILI
Dne 26.  10.  2019 ostrovští hasiči 

pořádali soutěž v  požárním útoku 
a  dovednostní štafetě v  zámeckém 
parku v  Ostrově. Této soutěže se 
účastnilo 8 družstev z  celkem šesti 
sborů, a  to z  Ostrova, Hroznětína 
2x, Jáchymova 2x, Velichova, Boru 
a  Stráže nad Ohří. Soutěžilo se ve 
dvou kategoriích požárních strojů 
označených PS 8 a  PS 12, kdy každé 

číslo značí výkon stroje v  litrech za 
minutu. V kategorii PS 12 se po dvou 
pokusech na prvním místě umístil 
SDH Hroznětín 1, na druhém místě 
SDH Bor a na třetím místě SDH Ostrov, 
následovaly družstva z  Hroznětína 2, 
Velichova, Jáchymova 1, Stráže nad 
Ohří a  Jáchymov 2. V  kategorii PS 
8 se po dvou pokusech na prvním 
místě umístil SDH Stráž nad Ohří, na 

druhém SDH Ostrov a na třetím SDH 
Hroznětín, v  této kategorii soutěžily 
jen tři družstva. Dovednostní štafety se 
účastnily všechny družstva a  vyhrálo 
družstvo SDH Velichov, následovaly 
SDH Stráž nad Ohří, Bor, Hroznětín, 
Jáchymov, Ostrov a  poslední 
Jáchymov – ženy.

za SDH Ostrov
Milan Kuna, starosta SDH

VOLNÝ ČAS
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SOUBOR HOP-HOP ZÍSKAL HLAVNÍ CENU NA MEZINÁRODNÍM FESTIVALU
V ruském Ťumenu na Sibiři se od 1. 

do 5.  11.  2019 konal světový festival 
mládeže. Nejlepší soubory z  celého 
světa a  Ruska byly vybrány a  vyslány 
na festival svými národními pobočka‑
mi Mezinárodní asociace amatérského 
divadla AITA/IATA. Z  nich si organi‑
zátoři, rezidenční divadelní prostor 
KOSMOS, divadelní soubor MIMIKRIA 
a ruská AITA/IATA vybrali 20 souborů.

Součástí festivalu probíhajícího 
současně na třech jevištích byly mas‑
terclassy odborníků z  praxe, psaní 
i  čtení divadelních her, rozbory vidě‑
ných představení i  konference. Jedna 
z  odborných debat se týkala právě 
i zaměření festivalu, ze které vyplynulo, 
že mládež je chápána jako mladí lidé 
mezi šestnácti a  třiceti lety, s  přesahy 
i  do starších ročníků, a  že do těchto 

mladých souborů spadají nejen sou‑
bory amatérského divadla, ale i mladí 
profesionálové.

Soubor HOP‑HOP, který na festival 
vyjel za finanční podpory Ministerstva 
kultury České republiky, na festivalu 
patřil k nejmladším účastníkům. Přes‑
to v konkurenci dospělých divadelních 
amatérů i  profesionálů dokázal zau‑
jmout porotu, která souboru při roz‑
boru děkovala za úžasně silný zážitek, 
za režii, práci se světlem i  prostorem 
i  přesné herectví a  na konci festivalu 
souboru udělila nejvyšší ocenění festi‑
valu za nejlepší inscenaci velké formy.

Vítu Bauchnerovi, Janě Ďuržové, 
Sáře Horčičkové, Tereze Kubíkové, 
Tadeáši Novákovi, Lucii Ratajčákové, 
Janu Roháči, Antonínu Valentovi, Sáře 
Weithalerové i  režisérce inscenace 
a  vedoucí souboru Ireně Konývkové 
blahopřejeme a  děkujeme za skvělou 
reprezentaci.

Ondřej Šulc

Za technickou i  psychickou pod‑
poru děkuji i  Ondřeji Šulcovi, učiteli 
LDO, který nás na festival doprovázel 
a  pomohl souboru zvládnout tak ná‑
ročnou akci, jakou účast na světovém 
festivalu je.

Irena Konývková

OHLÉDNUTÍ ZA CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKOU  
MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH TANEC, TANEC
25. 10. 2019 – 28. 10. 2019 
v Městském divadle Jablonec n. Nisou

Postup do celostátního kola přehlíd‑
ky si děvčata vytančila choreografií 
Blízko Tebe v  Karlovarském divadle, 
kde proběhlo krajské kolo přehlídky. 
Zmíněná choreografie byla oceněna za 
citlivě čisté choreografické zpracování. 
Ocenění dostaly i další dvě choreogra‑
fie, kterými jsme se v divadle prezento‑
vali, a  to choreografie Ta rána! získala 
ocenění za hravost a interpretační leh‑
kost s  dotekem vtipu a  dále choreo‑
grafie Articulation ocenění za scénický 
experiment.

Představení celostátní přehlídky 
probíhala v  sobotním a  nedělním ve‑
čeru vždy po deseti choreografiích, 
takže jsme měli možnost shlédnout 
tvorbu tanečních souborů téměř 

z celé republiky. Porota přehlídky byla 
složena z odborníků převážně z bran‑
že pohybového divadla, scénografie 
a  současného i  lidového tance. Poro‑
tou byla velmi ceněna vysoká technic‑
ká úroveň, tanečnost a prožitek sdělo‑
vaného okamžiku tanečníků.

Přehlídka byla již tradičně zpestře‑
na tanečními workshopy, kde bylo 
na výběr z  několika rozličných témat 
dotýkajících se techniky současného 
tance, lidového tance a improvizace se 
zajímavými, osobitými lektory. Právě 
improvizaci si vybrala i děvčata. Téma 
bylo zaměřeno nejen na naladění se 
tanečníků ve skupině, ale i  vůči sobě 
a vůči tomu, jaká situace právě vzniká, 
jak ji pohybově zpracovat a okamžitě 
reagovat. Představení KONCERT PRO 
NI v  kostele sv.  Anny za doprovodu 

živé hudby a  tanečního sóla Michala 
Záhory byl pro nás nevšedním zážit‑
kem.

Karin Winterová
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Plán vysílání – prosinec 2019

5. 12. 2019 | 18.00 hod.
• Zahájení programového bloku
• Zprávy + Informační servis
• Pořad: Z archivu KT
• Pořad: Kulturní měšec

11. 12. 2019 | 15.00 hod.
• Přímý přenos Zasedání Zastupitel‑

stva Ostrov 

12. 12. 2019 | 18.00 hod.
• Záznam Zasedání Zastupitelstva Os‑

trov

19. 12. 2019| 8.00 hod.
• Zahájení programového bloku
• Zprávy + Informační servis
• Pořad: S‑MIX
• Pořad: Škola hrou

27. 12. 2019 | 8.00 hod.
• Celoroční sestřih zpráv I. část

Ing. Libuše Benešová,
Jednatelka

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Kalendář veřejných turistických akcí 
v prosinci 2019
7. 12. 2019 Krušné hory: Adventní
 pochod Boží Dar ‑
 Oberwiesenthal
7. 12. 2019 Praha: Za mikulášskou
 náladou do hlavního města
14. 12. 2019 Advent u sousedů: 

 Německo ‑ Frankfurt nad
 Mohanem (2 dny)
21. 12. 2019 Chebsko: Předvánoční 
 nálada na západě Čech
28. 12. 2019 Předsilvestrovská vycházka
 do Březové u Sokolova

Bližší informace (doba odjezdu, 

počet km, org. propozice) budou k dis‑
pozici vždy od středy pro příslušný so‑
botní termín ve vitríně KČT na Míro‑
vém náměstí u  autobusové zastávky 
na Karlovy Vary. Bližší údaje jsou na 
internetové adrese: www.kctkvary.cz,

RNDr. František Wohlmuth,
předseda KČT Slovan Karlovy Vary

PF 2020
Vánoce plné štědrosti, pohody, lásky a pokoje,

v novém roce pevné zdraví, mnoho štěstí, osobních 
a profesních úspěchů

Vám přeje

kolektiv pracovníků
Ostrovské teplárenské a.s.

INZERCE

KOUZELNÝ PROSINEC S OSTROVSKÝMI OCHOTNÍKY
Také v  letošním roce ostrovští 

ochotníci nezapomněli na kouzelné 
období vánočních svátků a  přiná‑
šejí dětem několik milých pohádek. 
Z  vlastní autorské dílny se přijďte 
potěšit mikulášskou pohádkou s  ná‑
zvem Konkurz na čerta. Veselý a milý 
příběh plný písniček, unavených čer‑
tů, udatného prince a  vzteklé prin‑
cezny si můžete vychutnat v Ostrově, 
Merklíně, Vysoké Peci i  v  Karlových 
Varech.

Na závěr roku, přesněji řečeno na 
začátek toho nového, pilně zkoušíme 

novou pohádku Petra Tomšů Líný 
Kuba, holé neštěstí. Veselou pohádku 
pro dospělé i děti, ve které loupežníci, 
hejkal, vodník a  samozřejmě i  čaro‑
dějnice pomůžou Kubovi od jeho le‑
nosti, uvedeme v  tradiční novoroční 
premiéře v ostrovském Domě kultury. 
Termíny a časy všech našich pohádek 
najdete na www.ochotniciostrov.cz 
nebo na našem facebooku.

Přejeme vám pohádkové svátky po‑
hody.
Váš divadelní spolek Ochotníci Ostrov

http://www.kctkvary.cz,
http://www.ochotniciostrov.cz
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EKOCENTRUM
Vyhlášení sběrové soutěže
19. 12. 2019 od 17.00 hod.

Zveme všechny účastníky soutěže 
ve sběru lesních plodů na slavnostní 
vyhlášení vítězů v EC. Předání věcných 
cen proběhne za účasti zástupců spo‑
lečnosti LESY ČR. Jména výherců uve‑
řejníme na webu a v lednovém OM.
Vánoční krmení zvířátek
21. 12. 2019 od 9.00 – 12.00 hod.

Poslední možnost víkendové návště‑
vy EC v tomto kalendářním roce.

Vánoce a Štědrý den jsou nerozlučně 
spjaty s pohodou, setkáváním a přede‑
vším s dárky. Pokud byste chtěli přijít 
popřát i našim zvířátkům a přinést jim 

nějaký ten dáreček, nejvíc je potěší tvr‑
dé pečivo, zelenina (mrkev, salát, čín‑
ské zelí), čerstvé ovoce a třeba i piško‑
ty. Z takovýchto laskomin budou mít 
určitě radost.
Návštěvní hodiny v prosinci

EC otevřeno pro veřejnost: po‑pá 
13.00 ‑ 17.00 hod. Dopolední návště‑
vy vyhrazeny pro kolektivy MŠ, ZŠ, ŠD 
a jiných školských zařízení.
Vánoční prázdniny

Upozorňujeme návštěvníky EC, že 
v  době od 23.  12.  2019 do 5.  1.  2020 
bude naše budova a celý areál uzavřen. 
V  roce 2020 zahájí kroužky svou čin‑
nost od pondělí 6. 1. 2020.

Přání Všem našim návštěvníkům
Děkujeme touto cestou všem malým 

i  velkým návštěvníkům za celoroční 
přízeň v roce 2019. Přejeme vám všem 
pohodové svátky vánoční v kruhu va‑
šich nejbližších a úspěšné vykročení do 
nového roku 2020.
Informace

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

Jitka Mašková,
pedagogický pracovník Ekocentra 

MDDM Ostrov

MDDM OSTROV
GYMNASTICKÁ VÁNOČNÍ AKADEMIE
17. 12. 2019, od 16.30  ‑ 18.00 hod.  diva‑
delní sál Domu kultury Ostrov

Ukázka celoroční práce malých i velkých 
gymnastek kroužku gymnastiky pod 
vedením zkušených trenérek.

Program je určen pro rodiče, příbuzné i 
širokou veřejnost.

Vstupné: zdarma
ADVENTNÍ SOBOTA ‑ Vánoční dekorace
7. 12. 2019 od 13.00 do 15.30 hod., 80 Kč

V  rámci tvořivých dílen se připravíme 
na Vánoce výrobou dekorací, ozdob či 
drobných dárečků.

Akce vhodná pro děti od 8 ‑ 12 let.
Předprodej vstupenek: od 26.  11.  2019 

online nebo osobně v MDDM.
ADVENTNÍ SOBOTA ‑ Vánoční svíčky
14. 12. 2019 od 13.00 do 15.30 hod., 80 Kč

Na vánoční stůl určitě patří i  vánoční 
svíčky, které si s  dětmi vyrobíme podle 
jejich představ.

Akce vhodná pro děti od 8 ‑ 12 let.
Předprodej vstupenek: od 26.  11.  2019 

online nebo osobně v MDDM.
ADVENTNÍ SOBOTA ‑ Cukroví
21.  12.  2019 od 13.00 do 15.30 hod., 
100 Kč

Poslední ze série adventních tvořivých 
dílen pro děti ve věku od 8 let.

Vyrábět budeme sladké cukroví, a  to 
kremrolky a ovocné košíčky.

Předprodej vstupenek: od 26.  11.  2019 
online nebo osobně v MDDM.

S sebou: přezůvky, zástěru a krabičku na 
cukroví.

Přihlášky na letní tábory spustíme 
v  pondělí 3.  2.  2020 online nebo 
v kancelářích MDDM. Podrobné informace 
k přihlašování uveřejníme na našem webu 

v průběhu ledna. Informovat budeme také 
v lednovém OM.
Termíny letního tábora v Manětíně

30. 6. 2020 – 11. 7. 2020; 11. 7. 2020 – 
22. 7. 2020; 22. 7. 2020 – 2. 8. 2020; 2. 8. 2020 
– 13. 8. 2020; 13. 8. 2020 – 24. 8. 2020.
Sportovní soustředění v Manětíně

24. 8. 2020 – 29. 8. 2020
Tábor pro rodiče s dětmi v Manětíně

I. 25. 5. 2020 – 29. 5. 2020; II. 8. 6. 2020 – 
12. 6. 2020
Příměstské sportovní tábory v MDDM

13.  7.  2020 – 17.  7.  2020; 27.  7.  2020 
– 31.  7.  2020; 10.  8.  2020 – 14.  8.  2020; 
24. 8. 2020 – 28. 8. 2020
Příměstský výtvarný tábor v MDDM

7. 7. 2020 – 10. 7. 2020
Sportovní soustředění gymnastek 
v MDDM

17. 8. 2020 – 21. 8. 2020
Příměstské přírodovědné tábory v Eko‑
centru

7.  7.  2020 – 10.  7.  2020; 20.  7.  2020 – 
24. 7. 2020; 3. 8. – 7. 8. 2020; 17. 8. – 21. 8. 2020
Příměstské tábory na ledě na zimním 
stadionu

3.  8.  2020 – 7.  8.  2020; 24.  8.  2020 – 
28. 8. 2020
Sportovní areál

V  měsíci prosinci jsou všechna hřiště 
uzavřena a zůstanou tak až do 15. 3. 2020. 
Vstup na sportoviště bude možný 
v  závislosti na počasí pouze po dohodě 
s pracovníky Domu dětí.
Zimní stadion

Veřejné bruslení dle aktuálního rozpisu 
ledové plochy. Rozpis k  dispozici vždy 
na nástěnce zimního stadionu, na webu 
MDDM a FB.
Vánoční prázdniny

V době od 23. 12. 2019 – 3. 1. 2020 bude 
naše budova a celý areál uzavřen. Zájmové 
kroužky zahájí svou činnost opět v pondělí 
6. 1. 2020.

Rádi bychom touto cestou poděkovali 
malým i  velkým občanům Ostrova 
za přízeň v  roce 2019, kterou jste nám 
projevovali hojnou účastí na našich akcích 
a v  zájmové činnosti. Přejeme vám všem 
pohodové vánoční svátky v kruhu vašich 
nejbližších a  už teď se těšíme na milá 
setkání v nadcházejícím roce 2020.
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

STĚHOVÁNÍ
ČR + EVROPA

chleRY
DO

L
bře
evně

tel./fax:
mobil:

353 220 554
602 444 940

INZERCE

http://www.mddmostrov.cz
http://www.mddmostrov.cz
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KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ V OSTROVĚ
DATUM NÁZEV AKCE ČAS A MÍSTO KONÁNÍ POPIS

1. 12. 2019 VÁNOČNÍ INSPIRACE
10.00 – 19.00 hod.
Dům kultury Ostrov 
T ‑ klub

tradiční akce, která provází rozsvě‑
cení vánočního stromu

1. 12. 2019
KOMEDIE O NAROZENÍ JEŽÍŠKA 
ANEB BETLÉM

15.00 – 16.00 hod.
Dům kultury ‑ Točna

půvabná vánoční hra, ve které se 
nejen hraje, ale i zpívá a koleduje

1. 12. 2019
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO  
STROMU

od 17.00 hod.
Dům kultury Ostrov

tradiční slavnostní rozsvěcení 
vánočního stromu  doplněné 
světelnými efekty

2. 12. 2019
BESEDA S VÁCLAVOU  
JANDEČKOVOU

od 17.00 hod.
dvorana Zámku Ostrov

setkání s autorkou knihy Falešné 
hranice: Akce „Kámen“

3. 12. 2019 I. INTERNÍ VÁNOČNÍ KONCERT od 17.00 hod.
ZUŠ Ostrov

koncert žáků hudebního oboru

4. 12. 2019 MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
od 16.30 hod.
Dům kultury Ostrov 
‑ společenský sál

oblíbená mikulášská nadílka pro 
nejmenší

6. 12. 2019 OM CHANTING 17.00 – 18.00 hod.
Městská knihovna Ostrov

společný zpěv mantry OM

6. 12. 2019 THE ROOTERS THEATRE od 20.30 hod.
Dům kultury Ostrov

show spojující kabaret, burlesque, 
tanec a akrobacii

8. 12. 2019
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ  
– LUX AUTOMATA

17.00 – 18.00 hod.
klášterní kostel Zvěstování 
Panny Marie

Rybova vánoční mše v podání pě‑
veckého souboru Cubitus z Lokte

9. 12. 2019 DÁMSKÝ KLUB 16.00 – 18.00 hod.
Městská knihovna Ostrov

odpoledne pro dámy

9. 12. 2019 TŘÍDNÍ KONCERT J. VEVERKY od 17:00 hod.
ZUŠ Ostrov

koncert žáků Jana Veverky

9. 12. 2019 BALENÍ DÁREČKŮ 17.00 – 18.30 hod.
Městská knihovna Ostrov

dílny, kde se naučíte originálním 
způsobem ozdobit dárky

10. 12. 2019
OSTROVSKÝ RODÁK JÁCHYM 
ONDŘEJ ŠLIK

od 17.00 hod.
Infocentrum Zámku Ostrov

přednáška Mgr. Miluše Kobesové, 
která představí osobnost Jáchyma 
Ondřeje Šlika

11. 12. 2019 KARETNÍ PODVEČER 16.00 – 18.00 hod.
Městská knihovna Ostrov

herní odpoledne pro dospělé

11. 12. 2019 KONCERT SÓLISTŮ 17.00 – 18.00 hod.
Oranžerie Václava Havla

vánoční koncert žáků ZUŠ

12. 12. 2019
RELAXAČNÍ MALOVÁNÍ  
PRO DOSPĚLÉ

15.30 – 18.00 hod.
Městská knihovna Ostrov

malování antistresových omalo‑
vánek

12. 12. 2019 KAMPAK VŠICHNI SPĚCHÁME? 17.00 – 18.00 hod.
Městská knihovna Ostrov

koncert studentů Gymnázia Ostrov

12. 12. 2019 II. INTERNÍ VÁNOČNÍ KONCERT od 17.00 hod.
ZUŠ Ostrov

koncert žáků hudebního oboru

13. 12. 2019 OSTROVSKÉ TRHY 10.00 – 17.00 hod.
Dům kultury Ostrov

zimní trhy ‑ jmelí, sýry, uzeniny, 
koření, oblečení, zákusky, ovoce 
a zelenina

13. 12. 2019 GYBON – VÁNOČNÍ KONCERT 17.00 – 18.00 hod.
Městská knihovna Ostrov

vánoční koncert pěveckého sboru 
gymnázia z Hradce Králové

13. 12. 2019
KONCERT S KLÁVESAMI 
A PALIČKAMI

od 17.00 hod.
ZUŠ Ostrov

koncert žáků Moniky Schreinerové 
a Petra Tyra

14. 12. 2019 VÁNOČNÍ 3D DÍLNIČKA 9.30 – 11.00 hod.
Městská knihovna Ostrov

tvořivá dílna pro rodiče s dětmi

14. 12. 2019
VOJTA KIĎÁK TOMÁŠKO  
– VÁNOČNÍ RECITÁL

19.30 – 21.00 hod.
T‑klub Ostrov

hudební večer ve společnosti 
legendy folkové scény nejen na 
Karlovarsku
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15. 12. 2019 ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ OSTROV
od 15.00 hod.
Dům kultury Ostrov 
‑ Divadelní sál

velký adventní koncert ve spolu‑
práci všech oborů školy

17. 12. 2019 TŘÍDNÍ VÁNOČNÍ KONCERT od 16.30 hod.
ZUŠ Ostrov

hrají žáci klavírní třídy Dagmar 
Tölgové

18. 12. 2019 VÁNOČNÍ KONCERT ŽESŤŮ 17.00 – 18.00 hod.
Městská knihovna Ostrov

hrají žáci J. Novotného, J, Veverky 
a J. Traksla

20. 12. 2019 VÁNOČNÍ KONCERT ZPĚVÁKŮ 16.30 – 17.30 hod.
Městská knihovna Ostrov

vánoční koncert žáků ZUŠ

22. 12. 2019 STAROMĚSTSKÝ ADVENT od 17.00 hod.
Staré náměstí

tradiční setkání na Starém městě 
s kulturním programem

27. 12. 2019
VÁNOČNÍ KONCERT ‑ YVETTA 
BLANAROVIČOVÁ A ORBIS 
PICTUS

17.00 – 19.00 hod.
klášterní kostel Zvěstování 
Panny Marie

vánoční koncert

28. 12. 2019
(PŘED)SILVESTROVSKÁ OLDIES 
PÁRTY

od 21.00 hod.
Dům kultury Ostrov

oldies párty v kavárně Domu kul‑
tury Ostrov

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

Stará radnice Ostrov
výstava s vánoční tematikou

18. 11. 2019 – 
200. 12. 2019 FALEŠNÉ HRANICE AKCE KÁMEN otevírací doba zámku

dvorana Zámku Ostrov
odborná putovní výstava

1. 12. 2019–
28. 12. 2019 VÁNOČNÍ DÁRKOVÁNÍ otevírací doba knihovny

Městská knihovna Ostrov
děti darují a jsou obdarovány

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

otevírací doba kostela
klášterní kostel Zvěstování 
Panny Marie

tradiční výstava ostrovských bet‑
lémářů

1. 12. 2019–
31. 12. 2019

CÍRKEVNÍ UMĚNÍ ZÁPADNÍHO 
KRUŠNOHOŘÍ A ZNIČENÉ  
KOSTELY NA KARLOVARSKU

otevírací doba kostela
klášterní kostel Zvěstování 
Panny Marie

stálá expozice

1. 12. 2019–
31. 12. 2019

100. VÝROČÍ KNIHOVNÍHO  
ZÁKONA

otevírací doba knihovny
Městská knihovna Ostrov

výstava k výročí Knihovního zá‑
kona

2. 12. 2019–
20. 12. 2019

VÁNOČNÍ VÝSTAVA DĚTSKÝCH 
PRACÍ

8.00 – 18.00 hod.
Městský dům dětí a mládeže 
Ostrov

soutěž pro tvořivé děti s názvem 
„Vánoční ozdoba“

4. 12. 2019 – 
31. 12. 2019 OZVĚNY ZE/MĚ otevírací doba knihovny

Městská knihovna Ostrov
výstava obrazů malířky Jany Veselé

6. 12. 2019 –
8. 12. 2019

OSTROFCON 2019  
‑ POD ÚTOKEM SCI‑FI

otevírací doba domu kultury
Ostrov Dům kultury Ostrov

již třetí ročník setkání milovníků
počítačových her

1. 1. 2020 LÍNÝ KUBA, HOLÉ NEŠTĚSTÍ 16.30 hod., 
divadelní sál Domu kultury

novoroční veselá pohádka pro děti 
i dospělé v podání divadelního 
spolku Ochotníci Ostrov

1. 1. 2020 NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ od 18.00 hod., 
Mírové náměstí

společné přivítání Nového roku

INZERCE

akce vhodná pro rodiny s dětmi 
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PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ
V úterý dne 3. 12. 2019 od 16.00 hod. 

budeme pořádat ve spolupráci s měs‑
tem Ostrov již tradiční 24. předvánoční 
setkání seniorů, aneb setkání tří gene‑
rací, a  to opět ve společenském sále 
a předsálí DK Ostrov.

Sváteční podvečer bude mít i  ten‑
tokráte slavnostní atmosféru blížících 
se Vánoc a bude též naplněn bohatým 
a pestrým kulturním programem. Pro 
každého z  účastníků bude zajištěno 
občerstvení a  dárky pro radost a  po‑
těšení.

Přijďte se opět společně s  námi za‑
stavit, načerpat a vzájemně se potěšit. 
Na viděnou se s vámi za všechny pořá‑
dající těší charitní dobrovolnice.
Charita Ostrov děkuje.

Chtěli bychom touto cestou podě‑
kovat těm z vás, kteří jste nám pomohli 

a pomáháte jakýmkoliv způsobem při 
naplňování našeho charitního díla 
v Ostrově a okolí.

Děkujeme za vaše otevřená srdce 
při tříkrálové koledě, národní potra‑
vinové sbírce, hlasování v  Tescu, při 
hlasování a finanční podpoře v ČSOB 
pomáhá regionům, při darování po‑
užitého nábytku a  ošacení a  v  nepo‑
slední řadě též při zajištění tak pro 
nás důležitých mnoha potřebných 
věcných a  finančních darů pro naše 
Domovy pokojného stáří v Hroznětí‑
ně a Ostrově.

Věříme, že společně s vámi budeme 
stále více zakoušet, že normální je po‑
máhat. Děkujeme vám! Více informací 
naleznete na www.ostrov.charita.cz,

Mgr. Tomáš Fexa
ředitel Oblastní charity Ostrov

PLES MĚSTA 
OSTROVA 2020

Od 2. 12. 2019 si můžete v Infocentru DK 
zakoupit vstupenky na tradiční Ples města 
Ostrova, na který vás zveme v sobotu 25. 
1. 2020 od 20.00 hod. v  Domě kultury. 
K tanci a poslechu zahraje pražský taneční 
orchestr Brand New Band, Kateřina Bodlá‑
ková s Henry Wolfem a DJ Scamp. Program 
se tentokrát ponese v duchu Casino Roya‑
le. Na tanečním parketu přivítáme taneční 
skupinu Mirákl, taneční pár Michaelu Ha‑
ladovou a Jiřího Grosse z JM Dance Studio, 
navštívit můžete mobilní casino i koktejlo‑
vý bar. Hlavním hostem večera bude Dali‑
bor Janda a Jiřinou Annou Jandovou s hity, 
které jistě znáte. Cena vstupenek: 450 Kč / 
400 Kč / 350 Kč / 300 Kč.

Zuzana Janecká
produkce Domu kultury Ostrov

http://www.ostrov.charita.cz
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OSTROVSKÝ RODÁK JÁCHYM ONDŘEJ ŠLIK
Historička a kurátorka Miluše Kobe‑

sová se bude zaobírat významným 
ostrovským rodákem 16. století Já‑
chymem Ondřejem Šlikem. Představí 
ho nejen jako šlechtice své doby, mi‑
lujícího manžela a  otce, ale také jako 
politika evropského formátu, který byl 
hlavním představitelem luteránského 
křídla českých stavů. Poukáže i na pro‑
blematiku hledání jeho ostatků.

Přednáška se bude konat v  úterý 
10. 12. 2019 v zastupitelském sále zámku 
Ostrov. Zájemci o  přednášku se mohou 
dostavit od 17.00 hod. do informačního 
centra zámku Ostrov, odkud se společně 
přesuneme do zastupitelského sálu. Sou‑
částí přednášky bude i prezentace předmě‑
tů připomínajících osobnost Jáchyma On‑
dřeje Šlika v podkrovním výstavním sále.

Eliška Failová
Produkční DKO

THE ROOSTERS THEATRE: PŘEDVÁNOČNÍ DÁREK (NEJEN) PRO ŽENY
Do Ostrova míří ojedinělá show. Na 

Mikuláše, tedy 6. 12. 2019, vystoupí v di‑
vadelním sále Domu kultury Ostrov The 
Roosters Theatre. Ryze mužský soubor, 
jehož členové spojují kabaret, burlesque, 
tanec a  akrobacii s  komedií, humorem 
a  nadsázkou, nadchne hlavně ženy, 
v žádném případě ale neurazí ani muže.

Nečekejte jen svalnaté chlapce svíjející 
se kolem ženského publika! Nejde totiž 
o  striptýzové vystoupení. Návštěvníky 
čeká show, v  níž profesionální umělci 
oslní tancem a  akrobacií. Show, která 
dokáže přivést až k slzám. K slzám smí‑
chu! Celé vystoupení je totiž obratně 
protkané nadsázkou a  humorem, což 

naznačuje už samotný název: Burlesque.
Parta kluků, která si vytyčila jediný cíl, 

totiž bavit široké publikum, se dala dohro‑
mady před třemi lety. Od prvního velkého 
vystoupení sice uplynuly necelé dva roky, 
přesto si partička umělců velice rychle udě‑
lala v Česku dobré jméno. Mají za sebou 
40 velkých vystoupení po celé republice 
a  nespočet krátkých ukázek na různých 
společenských akcích a firemních večírcích. 
Média je s velkým zájmem sledují, a to ne‑
jen na regionální, ale i na celostátní úrovni. 
Svědčí o tom například reportáž v Top Star 
magazínu, deset stránek v magazínu Žena 
a život, členové souboru se dokonce posa‑
dili na červený gauč u Jana Krause.

To vše svědčí o tom, že si naprostý unikát 
na poli zábavy rychle získává své fanoušky. 
Kombinace kabaretu a  burlesque s  ryze 
mužským elementem je ojedinělá nejen 
u nás, ale i ve světě. Že stále nevíte, co oče‑
kávat? Stačí se podívat na facebookový 
profil The Roosters Theatre či na webové 
stránky cabaretshow.cz. Ale úplně nejlepší 
bude přijít 6. 12. 2019 ve 20.30 hod. do di‑
vadelního sálu Domu kultury Ostrov. Není 
totiž nad to vidět unikát na vlastní oči.

Magdalena Zernerová,
referent Domu Kultury Ostrov

Foto: Dominika Dostálová

PROGRAM GALERIE LETOHRÁDEK OSTROV
Stálá expozice:

Sbírka porcelánu Střední umělec‑
koprůmyslové školy Karlovy Vary

Stálá expozice unikátní sbírky porcelá‑
nu ze Střední uměleckoprůmyslové školy 
v  Karlových Varech mapuje období od 
počátků 19. století do 2. poloviny 20. sto‑
letí. Výstava prezentuje produkci význam‑
ných porcelánek v regionu, ale představu‑
je také ukázky světové produkce.

Mimo sezónu od 8.  10.  2019  – 
29. 4. 2020 je možnost navštívit výstavu 
pouze po předchozí telefonické domluvě 
na mobilu 731 439 452 nebo 720 052 725.
středa 4. 12. 2019 od 16.00 hod.
Dílna Dekorování svící

V  rámci výtvarné dílny, která se 
uskuteční v den sv. Barbory, patronky 
horníků a  nositelky světla, se zamě‑
říme na dekorování svící speciálními 

barvami na vosk. Inspirujeme se jak 
tradiční, tak současnou tvorbou deko‑
rování svící u nás i ve světě.
Vstupné: 80 Kč.

Na výtvarné dílny je nutná před‑
chozí rezervace, a  to e‑mailem na 
letohradek@galeriekvary.cz nebo telefo‑
nicky na čísle 732 755 619 nebo 720 052 724.

Kateřina Hanková,
edukátor práce s veřejností

mailto:letohradek@galeriekvary.cz
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OSTROFCON#2019
I letos pro vás CZLAN z. s., s velkou pod‑

porou DK Ostrov připravuje další ročník 
OstrofConu, festivalu interaktivní zábavy.

Zveme vás tedy 6. a 7. prosince do spo‑
lečenských sálů DK Ostrov, kde si bude‑
te moci zahrát na počítačích, Xboxech, 
využít přístupné simulátory (například 
závodní simulátor, taneční simulátor Just 
Dance anebo kytarový simulátor) nebo si 
vyzkoušet virtuální realitu od We Are VR. 
Pro rodiče připravujeme krátkou před‑
nášku, o čem jsou počítačové hry a  jaké 
výhody nebo nevýhody má jejich hraní.

Pro opravdu vášnivé hráče je opět 
k dispozici BYOC aréna (Bring Your Own 
Computer = přines si vlastní počítač), 
kde mohou v  průběhu celého víkendu 
poměřovat síly s ostatními. V rámci této 
arény chystáme letos jednu specialitku, 
tou je noční on‑line stream hraní strate‑
gie Stellaris.

Určitě je na co se těšit a zábavy bude 
spousta! Těšíme se na vaši návštěvu, tým 
CZLAN a DK Ostrov.

DK Ostrov

TERMÍNY VÁNOČNÍCH 
KONCERTŮ
PĚVECKÉHO SBORU ORBIS 
PICTUS OSTROV
30. 11. 2019 od 16.30 hod., Velký Rybník
1. 12. 2019 od 16.00 hod., kostel sv. Mi‑
chala ve Stráži nad Ohří
15.  12.  2019 od 17.00 hod., zámek 
v Klášterci nad Ohří
19.  12.  2019 od 18.00 hod., kostel 
v Lomnici u Sokolova
25. 12 2019 od 15.00 hod., kostel sv. Mi‑
chaela v Ostrově

Mgr. Monika Lesserová,
předsedkyně sboru

VOJTA „KIĎÁK“ TOMÁŠKO – VÁNOČNÍ RECITÁL
Na vánoční notu nás v T‑klubu naladí pís‑

ničkář a folková legenda ze západních Čech, 
nositel řady ocenění jako je autorská Porta 
z  let osmdesátých nebo Porta zlatá, udě‑
lovaná významným osobnostem v  oblasti 
folkové hudby. Řada jeho písní se stala no‑
toricky známými ať už v jeho podání nebo 
v  podání např.  Věry Martinové, Stráníků, 
vizovického Fleretu, Roháčů z Lokte, plzeň‑
ských Jolly Band, mužského sboru z Ratíš‑
kovic a  spousty dalších interpretů, kteří si 
některé písně zařadili do svého repertoáru.

Ve svém vánočním recitálu představí 
Vojta „Kiďák“ Tomáško program bez ko‑
led, a přesto plný pohody a písní k vánoč‑
ní náladě. Nenechte si ujít jedinečný večer 
v dobré společnosti, v sobotu 14. 12. 2019 
od 19.30 hod. v  T‑klubu Domu kultury. 
Vzhledem k  omezené kapacitě prosto‑
ru si nezapomeňte koupit vstupenku 
v  předstihu. Předprodej probíhá online 
nebo v ostrovských infocentrech.

Zuzana Janecká,
DK Ostrov
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POHLED DO HISTORIE

VÁNOČNÍ KOLEDA 1989
Rok svobody, tedy čas vzpomínání na 

chvíle sametové revoluce, se nám pomalu 
chýlí ke svému konci. Připomeňme si ješ‑
tě naposledy čas převratných změn, čas 
nadšení a ideálů. Snad proto bude vhod‑
ná anonymní Vánoční koleda 1989, která 
se nám dochovala v kronice města.

Koleda, koleda, Štěpáne,
co to neseš ve džbáně?
Soudruzi a soudružky,
nesu, nesu obušky.
ÚV, ÚV to to bolí –
rány pendrekem i holí.

Koleda, koleda, Štěpáne,
co máš ještě ve džbáně?
Mám tam kanon na vodu –
ten je proti národu.
Když těm živlům něco vadí,
voda horké hlavy zchladí.

Koleda, koleda, Štěpáne,
co to neseš ve džbáně?
Co bych nesl? Nesu, inu,
taky trochu toho plynu.
Slzný plyn prý použít stačí,
když nás lidé příliš tlačí.

Koleda, koleda, Štěpáne,
co máš ještě ve džbáně?
Mám tam pejsky honící,
mám tam taťky z milicí.
Nesu zákaz shromáždění
a zákonné opatření.

Nesu, nesu bílé helmy –
zvlášť ty se mi líbí velmi.
Mám tam plastikové štíty
a též libri prohibiti.

Mam tady vzduch plný prachu;
nesu atmosféru strachu.
K udržení atmosféry
nesu, nesu transportéry.

Svou vedoucí úlohu
už dál unést nemohu.
Tolik jsem vám toho nesl,
že jsem pod tou tíhou klesl.

Upad’ jsem na tenkém ledu –
pochopit to nedovedu.
Nesl jsem to ve džbáně;
Leč už nejsem ve straně.

Pohodové svátky vánoční a vše nejlepší 
v novém roce přeje Ing. Josef Macke

STARÝ OSTROV V OBRAZECH
Ostrovský zámek není jen sídlem 

úřadu. Jeho kanceláře představují 
také jakousi malou galerii uměleckých 
děl  – obrazů, kreseb a  grafických listů. 
Autory některých z nich jsou také malíři 
karlovarského regionu  – Miloš Bílý, 
František Jelínek, Jaroslav Klát, Jan Samec 
st., Jan Šafránek. Samotný Ostrov v  jeho 
podobách z šedesátých a sedmdesátých 
let zachytila a zachovala však i akademická 
malířka, která v Ostrově od roku 1963 žila 
a  působila ‑ Julie Bauerová‑Sedláčková 
(1917‑1990). Její dramatická životní cesta 
měla svůj začátek v obci Almazné v ruské 
luganské oblasti. Vystudovala malbu 
v  moskevském Institutu výtvarného 
umění a věnovala se, kromě témat zátiší 
a květin, hlavně krajině. Vedle historických 
památek mnoha ruských a ukrajinských 
měst to byly charakteristické krajiny 
ruského venkova, také horské štíty 
a  stavby Kavkazu i  mořské pobřeží 
Leningradu, to vše ve velmi energickém 
a výrazně barevném projevu.

Další rozvoj této bohaté tvorby 
poznamenaly však osudové, 
bouřlivé otřesy druhé světové války. 
Odloučení od manžela Dmitrije 
Sedláčka, vojáka 1. tankové divize 

československého armádního sboru, 
dlouhá strastiplná pouť rodiny po 
různých týlových městech i  kruté 
zážitky válečné. To všechno prožívala 
malířka až do konce války, až po 
takřka neuvěřitelné znovusetkání celé 
rodiny prostřednictvím Čsl. červeného 
kříže. Roku 1963 zakotvila celá rodina 
v Ostrově. Jak sama autorka přiznávala, 
svůj nový český domov si brzy 
zamilovala. Vznikl cyklus pohledů na 
historickou Prahu a další česká města, 
také motivy z  Krušných hor, Šumavy, 
Tater. A  ovšem hlavně řada obrazů 
inspirovaných starým Ostrovem, jeho 
zákoutími, ulicemi, náměstím. Julie 
Bauerová je s oblibou malovala v zimě 
a zachytila často místa, která dnes už 
vyhlížejí úplně jinak.

Když přijdete, vážení ostrovští klienti, 
na odbor finanční či odbor dopravní 
správy, osvěžte si úřední jednání, 
rozhlédněte se také po příslušné 
kanceláři. Podívejte se na chvilku i na 
Ostrov, jaký byl před padesáti lety, 
takový jaký jej tehdy ve svých obrazech 
viděla a  podnes zachovala ostrovská 
malířka Julie Bauerová‑Sedláčková.

Zdenka Čepeláková
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PŘIJĎTE FANDIT 
ÚČASTNÍKŮM ZIMNÍ 
OLYMPIÁDY DĚTÍ 
A MLÁDEŽE

Počátkem příštího roku ve dnech 19. 
až 24. 1. 2020 se v našem regionu usku‑
teční IX. zimní olympiáda dětí a mláde‑
že. Na organizaci této sportovní udá‑
losti se budou podílet města Karlovy 
Vary, Boží Dar, Mariánské Lázně, Soko‑
lov a Ostrov.

Obyvatelé našeho města se mohou 
těšit na soutěž v krasobruslení, která pro‑
běhne na ostrovském stadionu. To nás 
velmi těší, protože právě krasobruslení 
má v našem městě své pevné místo i sil‑
nou základnu příznivců tohoto krásného 
sportu. Vedle tradičních zimních sportů, 
jako je lední hokej, alpské lyžování či biat‑
lon, se mladí olympionici utkají také v ka‑
rate, šachu nebo umělecké soutěži v hraní 
na klávesové nástroje. Slavnostní zahájení 
bude hostit karlovarská KV Arena. Orga‑
nizátoři očekávají příjezd 1980 sportovců 
a trenérů. Tato významná sportovní udá‑
lost bude nejen svátkem pro sportovce 
i  sportovní fandy, ale také dobrou příle‑
žitostí propagovat naše město. Za tímto 
účelem bude mít Ostrov stánek v „olym‑
pijském domě“ v Thermálu a také bude 
mít připravenou řadu dárků a propagač‑
ních materiálů města.

Ing. Marek Poledníček,
místostarosta

KARLOVARSKÝ KRAJ

ODM
 2020

19. – 24. 1. 2020

INZERCE
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SPORTOVNÍ KLUB ORIENTAČNÍHO BĚHU OSTROV 
UKONČIL SVOJI LETOŠNÍ SEZONU

Sezonu ukončil klub závody Zápa‑
dočeského žebříčku v  Rakovníku ve 
dnech 19. – 20. 10. 2019, a  to v krás‑
ných členitých terénech Křivoklátska. 
Ostrovský klub patří k nejpočetnějším 
dětským klubům orientačního běhu 
v  celé Západočeské oblasti  – Karlo‑
varský a  Plzeňský kraj. Naši nejmladší 
sbírají úspěchy i na republikové úrovni. 
Na letošní dětské letní olympiádě v Li‑
berci si vyběhli ve štafetách stříbrnou 
medaili. Dva dorostenci dokonce zís‑
kali nejvyšší výkonnostní licenci a mo‑
hou tak v příštím roce bojovat o me‑
daile v nejvyšších soutěžích ČR.

Letos se naši žáci a  dorostenci zú‑
častnili zahraničních závodů ve Švéd‑
sku a  závodů v  krasových oblastech 
Slovinska a východního Slovenska. Pří‑
ští rok nás čeká Portugalsko a Polsko.

Orientační běh spojuje fyzickou 
připravenost a  mapové dovednos‑
ti – orientace v přírodě pomoci mapy 
a buzoly. Je vhodný pro všechny věko‑
vé kategorie, závodí se od 6 do 90 let. 
Mladší děti závodí na jednodušších 
tratích se svými rodiči, anebo si mo‑
hou samostatně vyzkoušet fáborko‑
vanou trať, kterou si podle svých ma‑
pových schopností mohu zkrátit a tím 

i zrychlit svůj závodní čas.
Sportovní klub Orientačního běhu 

Ostrov pořádá každoročně na podzim 
veřejné závody pro celou Západočes‑
kou oblast v lesích v okolí Ostrova, na‑
posledy letos v září v obci Hluboký.

V květnu nás pak můžete pak nás 
můžete potkat v  ostrovském parku 
na veřejném propagačním závodu ke 
světovému dni orientačního běhu. 
Tam si mohou děti i dospělí vyzkou‑
šet svoje mapové dovednosti a  fyzic‑
kou připravenost.

Monika Lisá,
orientační běh Ostrov

V NAŠEM MĚSTĚ ŽIJÍ ÚSPĚŠNÍ LIDÉ
Vždy mne potěší, podobné jako 

asi většinu místních občanů, když se 
dočítám v  Ostrovském měsíčníku 
o  úspěších žáků a  studentů na  růz‑
ných olympiádách, sportovců na sou‑
těžích, jakož i  ostrovských občanů 
v jakákoli oblasti lidské činnosti.

Rád připomínám, že ostrovský 
rodák a  současný ostrovský občan 
šachový velmistr Jiří Štoček vyhrál 
hlavní turnaj jubilejního 30. ročníku 
Pardubického festivalu šachu a  her, 
konaného od  10. 7. 2019 do 28. 7. 
2019. Turnaje se zúčastnilo 323 ša‑
chistů včetně 29 velmistrů. Z profesi‑
onálního hlediska Jirka během svého 
dlouhodobého šachového působení 
dosáhl i  jiných přinejmenším stejně 
významných úspěchů, ale Pardubic‑
ký festival je svým rozsahem jedineč‑
ný v  rámci celé Evropy. Loňská série 

turnajových vítězství vynesla Jirkovi 
ocenění „Šachista roku 2018“ od  ša‑
chového svazu ČR. Z  dřívějších let 
lze zmínit vítězství v NorthAmerican 
Openu v Las Vegas 2010.

Své první šachové krůčky Jirka udě‑
lal pod vedením pana Jiřího Cipriana 
a  v  ostrovském klubu.Titul meziná‑
rodního mistra získal v  r.  1994 ještě 
jako student ostrovského gymnázia, 
velmistrem se stal v  r.  1998. Dosud 
nastupuje za český výběr v týmových 
soutěžích. Při loňské Světové Šachové 
Olympiádě se podílel na tom, že čeští 
reprezentanti jako jediní ve  vzájem‑
nám zápase zdolali vítězný tým Číny.

Jiří Štoček stále občas navštěvuje 
místní šachový klub, kde demonstruje 
zajímavé partie ze světových turnajů, 
nebo sehraje simultánku naslepo s je‑
doznačným výsledkem.

Myslím, že je namístě též připome‑
nout, že z Kežmaroku pocházející slo‑
venská šachová reprezentantka paní 
Zuzana Hagarová, patřící již řadu let 
k  absolutní slovenské ženské špičce 
(1. až 3.) je ostrovskou občankou.

Mimo jiné, k  jejím významným 
úspěchům patří 1.místo týmu Sloven‑
ska na  mistrovství Evropy ženských 
týmů v Batumi 1999, 2. místo na pře‑
boru Slovenska mužů(!) v  r.  2008, 
(v této době patřila do první světové 
padesátky mezi ženami), v  loňském 
roce získala během Olympiády cenu 
Polgárové za nejkrásnější partii kola.

Zuzana Hagarová působí dlouhodo‑
bě v  ligovém oddíle TietzKarlovy Vary 
a při studiu trenérství na fakultě FTVS 
v Praze spolupracuje na výběru talentů.

V. Tomandl
člen š.o. TJ Ostrov 
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INFORMACE Z TJ OSTROV, ODDĚLENÍ BADMINTONU
Do sezony 2019/2020 úspěšně 

vkročili na dvou turnajích hráči 
oddílu badmintonu TJ Ostrov. Prvním 
turnajem byl celostátní turnaj GP 
C dospělých v  Mostě. Ten se konal 
14. 9. 2019 a zde startovali Fabián Šula 
s Bárou Müllerovou. Druhou akcí se stal 
turnaj v Badmintonové aréně Karlovy 
Vary, konaný 21. 9. 2019 s účastí sedmi 
členů oddílu, a  to Janem Šulou st., 
Janou Šulovou, Janem Žemličkou, 
Martinou Karbulkovou, Pavlem 
Hauerem, Danielem Dvorníkem, 
Michalem Nohejlem a  Jiřím Máchou. 
Z  obou akcí získali sedm medailí, 

z  toho dvě zlaté, které vybojovali 
Šulovi v  mixu a  výborným výkonem 
debutant Dvorník ve dvouhře.

Dne 7. 12. 2019 bude oddíl pořádat 
turnaj pro neregistrované hráče. Pro‑
pozice budou uvedeny na stránkách 
www.badostrov.estranky.cz.

Výsledky:
Most:
Dvouhra muži: 3. ‑ 4. F. Šula
Mix: 3. ‑ 4. F. Šula/ B. Müllerová

Karlovy Vary:
Kategorie neregistrovaných:
Dvouhra muži: 1. Hauer, 2. Šula st., 8. 
Žemlička, 13. Nohejl
Čtyřhra muži: 2. Hauer / Šula, 6. Mácha 
/ Dvorník
Mix: 1. Šulovi, 8. Žemlička / Karbulková
Kategorie veřejnost:
Dvouhra muži: 1. Dvorník

Kladno
Na úspěšné pokračování v  sezóně 

2019/2020 navázali ostrovští 
badmintonisté z  TJ Ostrov účastí 

v dalších akcích. Na turnaji 20. 10. 2019 
na Kladně, kde se hrál celostátní 
turnaj dospělých kategorie GPC, 
vybojoval Fabián Šula dělené 3. místo 
v  silně obsazené dvouhře. S  Bárou 
Müllerovou si ve smíšené čtyřhře 
a  silné konkurenci toto umístění 
zopakovali. Gratulujeme.
Kynžvart

Dne 3.  11.  2019 pořádal oddíl 
badmintonu v  Kynžvartu, za účasti 
téměř třiceti mužů a  žen, další 
ročník turnaje pro neregistrované 
hráče. Ve vypsaných kategoriích ‑ 
dvouher a  mixů ‑ startovala i  pětice 
ostrovských. V  krásné moderní hale 
se jim opět dařilo. Manželský pár Jan 
a  Jana Šulovi přivezli zlato za vítězství 
v  mixu, páté místo pak přidali Jan 
Žemlička s  Martinou Karbulkovou. 
Další první místo vyválčil Pavel Hauer 
v mužské dvouhře; šestý byl Šula, osmý 
pak Žemlička. Všem patří uznání za 
výborné výkony.

Jiří Mácha

 

INZERCE
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PROŽIJTE VÁNOCE AKTIVNĚ
Zimní stadion – Vančurova 1437, 363 01 Ostrov

Veřejné bruslení o vánočních svátcích
Pondělí 23. 12. 2019 | 18.45 – 20.15 hod.
Středa 25. 12. 2019 | 13.30 – 15.00 hod.
Čtvrtek 26. 12. 2019 | 10.30 – 12.00, 15.45 – 17.15 hod.
Pátek 27. 12. 2019 | 12.30 – 14.00 hod., 17.45 – 19.15 hod. 
Neděle 29. 12. 2019 | 17.00 – 18.30 hod.
Úterý 31. 12. 2019 | 10.10 – 11.30 hod.
Středa 1. 1. 2020 | 15:00 – 16.30 hod.
Čtvrtek 2. 1. 2020 | 10.30 ‑  12.00 hod.
Pátek 3. 1. 2020 | 10.30 – 12.00 hod.
Sobota 4. 1. 2020 | 15.00 – 16.30 hod. 
Neděle 5. 1. 2020 | 16.45 – 18.15 hod.

Aktuální informace najdete zde http://www.mddmostrov.cz/zimni‑stadion

Bazén – Základní škola Masarykova 1289, 363 01 Ostrov

Plavání pro veřejnost: 
Úterý 19.00 ‑ 20.00
Pátek 17.00 – 18.00, 18.00 – 19.00, 19.00 ‑ 20.00 hod.  

Jednorázové vstupné: 40 Kč / hod.
Permanentní vstupenka: 350 Kč / 10 hod.
Děti předškolního věku v doprovodu dospělé osoby – ZDARMA

Plavání je vždy na celou hodinu tak, aby nebyla překročena povolená kapacita 
bazénu (tj. 20 dospělých osob nebo 25 dětí).

V době vánočních svátku bazén není v provozu. Pravidelné plavání pro veřej‑
nost začíná v pátek 3. 1. 2020.

Sauna – Hlavní 1221, 363 01 Ostrov

22. 12. 2019 Neděle 13.00 – 20.00 hod.
23. 12. 2019 Pondělí 16.00 – 21.00 hod.
24. 12. 2019 Úterý zavřeno
25. 12. 2019 Středa zavřeno
26. 12. 2019 Čtvrtek zavřeno
27. 12. 2019 Pátek 16.00 – 21.00 hod. ŽENY
28. 12. 2019 Sobota 14.00 – 18.00 hod.
29. 12. 2019 Neděle 13.00 – 20.00 hod.
30. 12. 2019 Pondělí 16.00 – 21.00 hod.
31. 12. 2019 Úterý zavřeno
1. 1. 2020  Středa zavřeno
2. 1. 2020  Čtvrtek 16.00 – 21.00 hod. ŽENY

MěÚ Ostrov

Aktuální informace o sportovním vyžití v Ostrově najdete na icOstrov.cz/sport

PODĚKOVÁNÍ JIP 
INTERNA OSTROV

Od 11.  7.  2019 do 30.  7.  2019 jsem 
byla hospitalizována na ostrovské JIP 
a  bojovala o  záchranu svého života 
s pomocí celého lékařského týmu. Dě‑
kuji za příkladnou a  odbornou péči, 
ochotu a přístup k pacientům.

Všem vám děkuji ještě stokrát!
Hana Bitmanová,
vděčná pacientka

PODĚKOVÁNÍ
Fond ohrožených dětí děkuje spo‑

lečnosti Koutecký,  s.  r.  o., za finanční 
podporu v  rámci projektu KLOK‑
TEX – Charitativní kontejnery na sběr 
oděvů, obuvi a  hraček v  celkové výši 
1 067 848 Kč. Dar bude využit ve pro‑
spěch Fondu ohrožených dětí na pro‑
jekt KLOKÁNEK. Děkujeme, že nám 
pomáháte.

Hanka Kupková,
předsedkyně Fondu ohrožených dětí

OZNÁMENÍ
Oznamuji, že za zemřelého advokáta 

Mgr.  Josefa Lisce, naposledy se sídlem 
advokátní kanceláře Klínovecká 1407, 
363 01 Ostrov, byl ustanoven Českou 
advokátní komorou JUDr. Karel Krejza, 
advokát, se sídlem v  Ostrově, Hlavní 
třída 716, PSČ 363 01. Klienti Mgr.  Jo‑
sefa Lisce nechť kontaktují advokátní 
kancelář JUDr.  Karla Krejzy na tel čís‑
le 603 531 908, případně e‑mailem: 
judrkrejza@seznam.cz.

JUDr. Karel Krejza, advokát

INZERCE

HELP FINANCIAL s.r.o.

  Volejte obchodního zástupce

Mobil: 727 895 461

Půjčíme Vám
od 5 do 50.000,- Kč

https://www.google.com/maps/search/Kl%C3%ADnoveck%C3%A1+1407,+363+01+Ostrov?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Kl%C3%ADnoveck%C3%A1+1407,+363+01+Ostrov?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Ostrov%C4%9B,+Hlavn%C3%AD+t%C5%99%C3%ADda+716,+PS%C4%8C+363+01?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Ostrov%C4%9B,+Hlavn%C3%AD+t%C5%99%C3%ADda+716,+PS%C4%8C+363+01?entry=gmail&source=g
mailto:judrkrejza@seznam.cz
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co? 

5.12.
 čtvrtek
17.30 hod.

 

vstupné: 120 Kč

JUMANJI: DALŠÍ LEVEL
režie: Jake Kasdan | USA | akční, dobrodružný, fantasy

7.12.
 sobota
20.00 hod.

 

 

ŠPINDL 2

PAT A MAT: KUTILSKÉ TRAMPOTY

režie: Radek Balaš | Česko | komedie
| (*12) 107 min. vstupné: 130 Kč 

režie: Marek Beneš | Česko | animovaný, rodinný
| 60 min. vstupné: 120 Kč

12.12.
 čtvrtek
17.30 hod.

12.12.
 čtvrtek
20.00 hod.

13.12.
pátek
17.30 hod.  

PAT A MAT: KUTILSKÉ TRAMPOTY
režie: Marek Beneš | Česko | animovaný, rodinný

| 60 min. vstupné: 120 Kč

 

SNĚŽNÁ MELA
režie: Aaron Woodley | Kanada, Velká Británie, USA, Jižní Korea 
animovaný | | (*15) 93 min. vstupné: 120 Kč 

19.12.
 čtvrtek
17.30 hod.

19.12.

21.12.

24.12.

 čtvrtek

 sobota

 úterý

20.00 hod.

17.00 hod.

14.00 hod.

 

CATS

STAR WARS: VZESTUP SKYWALKERA

TROLLOVÉ A KOUZELNÝ LES

režie: Tom Hooper | Velká Británie, USA 
 fantasy (*12) 

| muzikál, komedie, 
drama, | vstupné: 130 Kč 

režie: J.J. Abrams | USA | sci-fi, dobrodružný, akční, fantasy
155 min. |vstupné: 150 Kč 

režie: Kevin Munroe | Norsko, Kanada | animovaný, rodinný
90 min. |vstupné: 120 Kč 

 

 

 

STAR WARS: VZESTUP SKYWALKERA

SNĚŽNÁ MELA

CATS

režie: J.J. Abrams | USA | sci-fi, dobrodružný, akční, fantasy
155 min. |vstupné: 130 Kč 

režie: Aaron Woodley | Kanada, Velká Británie, USA, Jižní Korea 
animovaný | | (*15) 93 min. vstupné: 120 Kč 

režie: Tom Hooper | Velká Británie, USA | muzikál, komedie, 
drama, fantasy | (*12) vstupné: 130 Kč 

 

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
režie: Jakub Kroner | Slovensko | romantický, komedie

| (*12) 95 min. vstupné: 130 Kč 

26.12.
 čtvrtek
20.00 hod.

27.12.
 pátek
17.30 hod.

 

ŠPIÓNI V PŘEVLEKU
režie: Nick Bruno, Troy Quane | USA | animovaný

| 104 min. vstupné: 130 Kč dospělí, 110 Kč děti 

 

ČERNÉ VÁNOCE
režie: Sophia Takal | USA | horor, thriller, mysteriózní
(*15) vstupné: 120 Kč

27.12.
 pátek
20.00 hod.

5.12.
čtvrtek
20.00 hod.

 

 

107 min. | (*12) vstupné: 130 Kč 

ŠPINDL 2

JUMANJI: DALŠÍ LEVEL

režie: Radek Balaš | Česko | komedie

režie: Jake Kasdan | USA | akční, dobrodružný, fantasy
vstupné: 120 Kč

 

JUMANJI: DALŠÍ LEVEL
režie: Jake Kasdan | USA | akční, dobrodružný, fantasy
vstupné: 140 Kč

 

 

28.12.
 sobota
20.00 hod.

 

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
režie: Jakub Kroner | Slovensko | romantický, komedie

| (*12) 95 min. vstupné: 130 Kč 

20.12.

20.12.

21.12.

pátek

pátek

sobota

20.00 hod.

17.30 hod.

20.15 hod.

26.12.
 čtvrtek
17.30 hod.

 

ŠPIÓNI V PŘEVLEKU
režie: Nick Bruno, Troy Quane | USA | animovaný
104 min. vstupné: 130 Kč dospělí, 110 Kč děti | 

 

 

ČERNÉ VÁNOCE

BOHEMIAN RHAPSODY

režie: Sophia Takal | USA | horor, thriller, mysteriózní
(*15) vstupné: 120 Kč

režie: Bryan Singer, Dexter Fletcher | Velká Británie, USA 
životopisný, drama, hudební | | 134 min. vstupné: 110 Kč

28.12.

31.12.

 sobota

 úterý

17.30 hod.

14.00 hod.

13.12.
pátek
20.00 hod.

 

110 min. | vstupné: 100 Kč 

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
režie: Jiří Vejdělek | Česko | komedie

 

 

 

www.dk-ostrov.cz

předprodej vstupenek v IC nebo online | změna programu vyhrazena

Dům kultury Ostrov, p.o. | Mírové nám. 733 | tel. 724 509 287

titulky

titulky

titulky

dabing

dabing

dabing

2D

3D

3D

titulky

titulky

titulky

titulky

titulky

kino
kdy? prosinec 2019

7.12.
 sobota
17.30 hod.
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INZERCE

VÝHERNÍ KŘÍŽOVKA

TAJENKA KŘÍŽOVKY 
O CENY
Vážení čtenáři,

správné znění tajenky křížovky z mi‑
nulého čísla je LISTOPADOVÉ HŘMĚ‑
NÍ PŠENICI VE ZLATO MĚNÍ. Z úspěš‑
ných luštitelů byla vylosována paní 
Jaroslava Černegová, která obdrží dvě 
volné vstupenky na vybrané předsta‑
vení Domu kultury Ostrov.

Tajenku křížovky z  tohoto čísla za‑
šlete nejpozději do 4. prosince na: me‑
sicnik@ostrov.cz; případně doručte 
do Infocentra v Domu kultury Ostrov, 
Mírové náměstí 733, v  zalepené obál‑
ce, označené „Ostrovský měsíčník“. 
Vždy uveďte celé své jméno a kontakt 
na vás. Ze správných odpovědí opět 
vylosujeme výherce, který získá vstu‑
penky na některou z  kulturních akcí 
Domu kultury Ostrov. Jméno výherce 
zveřejníme v  Ostrovském měsíčníku. 
Redakce měsíčníku vám děkuje za zá‑
jem o křížovku a přeje příjemné chvíle 
při luštění.

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

 
 
 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 

mailto:mesicnik@ostrov.cz
mailto:mesicnik@ostrov.cz


sob o t a 30 . l i st op a d u 13 :0 0 h od . M D DM Ost r ov

t v o ř i v á d í l n a p o d v e d e n ím zk u šen é a r a n žé r k y

n e d ě le 1. p r o sin ce 17 :0 0 h od . M í r o vé n á m ě st í

t r a d i č n í se t k á n í n a M ír o v ém n á m ěst í s k u l t u r n ím
p r o g r a m em sva ř á k em a n e b e sk ým p o šť á k em ,k t e r ý
o d d ě t í p ř e v e zm e vá n o č n í p ř á n í p r o Je ž íšk a

n e d ě le 1. p r o sin ce 10 :0 0 - 19 :0 0 h od . D ům k u l t u r y

p ř e d v á n o č n í a k c e , n a k t e r é m ů že t e za k o u p i t r u č n ě
v y r o b e n é d á r k y – sv íč k y , p a l i č k o v a n é o b r á zk y ,
šp e r k y , k e r a m i k u , o zd o b y , v y ř e zá v a n é f i g u r k y a d a l š í

st ř e d a 4 . p r osin ce 16 :30 h od . D ům k u l t u r y

d ě t sk ý p r o g r a m p l n ý so u t ě ž í , ř á d ě n í a t a n c o v á n í
s č e r t y i s a n d ě l em , a s n a d í l k o u o d M i k u l á še v p o -
d á n í t e p l i c k é h o d i v a d é l k a U l i č n ík

č t v r t e k 5 . p r o sin ce 17 :0 0 h od . M D D M Ost r o v

v ý t v a r n é d í l n i č k y , v á n o č n í j ízd y n a k o l e j i š t i , zd o b e n í
p e r n íč k ů , n a d í l k a , so u t ě ž m a sek , p o h á d k y , p ísn i č k y ,
t v o ř e n í sv íc ín k ů

č t v r t e k 5 . p r o sin ce 16 :0 0 h od . k ost e l sv . M ich a e la

s d i v a d e l n ím p ř e d st a v e n ím „Čt v r t ý k r á l “

sob o t a 7 . p r o sin ce 13 :0 0 h od . M D D M Ost r ov

a d v e n t n í d í l n a , t v o ř e n í o zd o b a d r o b n ý c h d á r e č k ů

n e d ě le 8 . p r o sin ce 17 :0 0 h od . k lá št e r n í k ost e l

u n i k á t n í sp o j e n í h u d b y a sv ě t l a v p o d á n í p ě v e c k é h o
so u b o r u Cu b i t u s z Lo k t e a v e l k ý c h sv ě t e l n ý c h l o u t e k

p á t e k 13 . p r osin ce 17 :0 0 h od . M ě st sk á k n ih ovn a

k o n c e r t p ě v e c k é h o sb o r u Gym n á z i a B o že n y N ěm c o vé
z H r a d c e K r á l o v é

.

sob o t a 14 . p r osin ce 13 :0 0 h od . M D DM Ost r o v

a d v e n t n í t v o ř i v á d í l n a

n e d ě le 15 . p r o sin ce 15 :0 0 h od . D ům k u l t u r y

sv á t e č n í p ř e d st a v e n í v še c h o b o r ů ZUŠ

sob o t a 21. p r osin ce 13 :0 0 h od . M D DM Ost r o v

a d v e n t n í t v o ř i v á d í l n a

n e d ě le 22 . p r o sin ce 17 :0 0 h od . St a r é n á m ě st í

p ř e d v á n o č n í se t k á n í s k u l t u r n ím p r o g r a m em ,
sv a ř á k em a o st r o v sk ým i o st r o st ř e l c i

ú t e r ý 24 . p r osin ce 21:0 0 h od . k ost e l sv . M ich a e l a

st ř e d a 25 . p r osin ce 15 :0 0 h od . k ost e l sv . M ich a e l a

č t v r t e k 26 . p r osin ce 18 :0 0 h od . k ost e l sv . M ich a e l a

p á t e k 27 . p r osin ce 17 :0 0 h od . k lá št e r n í k ost e l

t r a d i č n í v á n o č n í k o n c e r t

st ř e d a 1. l e d n a 20 20 16 :30 h od . D ům k u l t u r y

n o v o r o č n í v e se l á p o h á d k a p r o d ě t i i d o sp ě l é v p o -
d á n í sp o l k u O c h o t n íc i O st r o v

st ř e d a 1. l e d n a 20 20 18 :0 0 h od . M í r o vé n á m ě st í

13 . 11. 20 19 – 5 . 1. 2 0 20 St a r á r a d n ice

v ý st a v a v á n o č n íc h d e k o r a c í , k t e r á p o t ě ší a
i n sp i r u j e v č a se n a d c h á ze j íc íc h Vá n o c

Advet
& Vánoce
v Ostrově

Podrobný program:
www.icOstrov.cz/vanoce
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