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AKTUALITY

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. ledna 2020.

TERMÍN UZÁVĚRKY
Uzávěrka pro příspěvky a inzerci
do únorového čísla je 6. ledna.
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 vyhra‑
zuje právo v případě potřeby měnit 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, Ing. 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: Bořivoj Hořínek

VÁŽENÉ OBČANKY A OBČANÉ, MILÍ 
ČTENÁŘI OSTROVSKÉHO MĚSÍČNÍKU

Rok se s  rokem sešel a  já mám opět 
možnost vás pozdravit v prvních dnech 
nového roku, který nese číslo 2020. Za‑
čátek roku nás vede k zamyšlení nad tím 
uplynulým a také se díváme dopředu, co 
nás v tomto roce čeká a co bychom chtěli 
změnit. Někdo si dává velké plány, jiný je 
opatrnější. U správy města to funguje po‑
dobně, také vždy na přelomu roku bilan‑
cujeme, co se nám povedlo, a dáváme si 
plány do budoucna.

Ovlivnit běžný chod města je složitý 
proces, co je ale vidět téměř okamžitě, 
jsou investice a  velké opravy. A  u  těch 
bych se chtěl zastavit. V roce, se kterým 
jsme se právě rozloučili, byla jednoznačně 
největší investiční akcí výstavba nové tělo‑
cvičny u základní školy v Myslbekově ulici 
a každý, kdo se v ní byl podívat, mi dá za 
pravdu, že jde o velmi povedené dílo. Po‑
myslnou druhou příčku, co se nákladnosti 
týče, obsadila výměna oken a oprava fasá‑
dy Domu kultury Ostrov. Po desítkách let 
dohadování se s památkáři se povedlo na 
téhle dominantě nového města vyměnit 
okna, a to tak, že málokdo na první po‑
hled pozná, že už tu nejsou stará dřevěná 
okna, ale moderní eurookna s  podstat‑
ně lepšími termoizolačními vlastnostmi. 
V  letošním roce budeme pokračovat 
s čistěním a vyspravením fasády. Do roku 
2020 také přechází rekonstrukce malých 
bazénků na koupališti, které chceme mít 
hotovy do začátku nové sezóny. Podobně 
tomu bude i u rekonstrukce Májové uli‑
ce, kde jsme v loňském roce udělali další 2 
etapy a na příští rok nás čeká ta mezi uli‑
cemi Štúrova a  Masarykova. Podařilo se 
nám tady nejen opravit silnici a chodníky, 
ale také jsme zvýšili počet parkovacích 
míst. Parkování ve městě není ve všech 
částech ideální, a tak mě vždy potěší, když 
se za relativně nízké náklady zvýší počet 
parkovišť. To se povedlo v Družební uli‑
ci u bývalé škodovácké jídelny. Je to však 
pro tuhle lokalitu stále málo, a tak bude‑
me připravovat projekt na jejich zvýšení, 

musíme ale vyřešit majetkoprávní vztahy. 
Také bych chtěl zmínit ještě jednu rela‑
tivně drobnou akci, kterou bylo „otoče‑
ní“ dopravního směru v bývalé Zahradní 
ulici vedle základní školy v Masarykově 
ulici. Kdo tudy někdy jel ráno před osmou 
hodinou, tak si nemohl nevšimnout, jak 
je ulice před školou ucpaná auty rodičů, 
vezoucími své děti do školy. Otočením 
směru v  boční ulici se situace výrazně 
zklidnila a my nyní budeme vyhodnoco‑
vat, zda je stále potřebná realizace okruž‑
ní křižovatky Masarykova Lidická. Šlo by 
přeci jen o  17 miliónů, které vycházejí 
z projektové dokumentace. Ale nebyly to 
jen připravené investiční akce, věnovali 
jsme se také plněním našich slibů. Jedním 
z nich bylo přijetí vyhlášky o bezdoplatko‑
vých zónách, která je zacílena na efektivní 
boj proti kšeftování s lidskou chudobou. 
Také se podařilo intenzivní prací městské 
i státní policie zklidnit situaci na Mírovém 
náměstí, kde jsme měli více podnětů od 
vás, občanů města, že se tam necítí bez‑
pečně. Dále se podařilo připravit projekty, 
které budeme realizovat v roce letošním. 
A jsem potěšen, že se nám podařilo ty klí‑
čové prodiskutovat s veřejností.

Budeme pokračovat v  opravách i  no‑
vých investicích. Umožnilo nám to dobré 
hospodaření v roce 2019, kdy už nyní po‑
čítáme v rozpočtu roku 2020 s přebytkem 
hospodaření ve výši 91 miliónů. Rezervu, 
kterou tvoří fond budoucnosti ve výši 30 
miliónů, však zapojovat nebudeme, tyto 
peníze chceme nechat na horší časy. Za‑
hájit a  dokončit chceme stavbu nových 
parkovišť na Jáchymovské ulici, kde vznik‑
ne rekordních 130 nových parkovacích 
míst. Nových parkovacích míst se v rámci 
revitalizace dočká i 9. etapa, kterou známe 
jako lokalitu „U  kulaté drogerie“. Máme 
také připraven přesun městské policie do 
prostor po bývalé RK Reba vedle pošty 
a byť nás to bude stát bezmála 8 miliónů, 
bude to levnější, než původní projekt. Pů‑
vodně bylo totiž plánováno, že se městská 
policie přesune na Jáchymovskou ulici do 
budovy nové hasičské stanice. Nechali 
jsme nyní tento projekt předělat jen pro 
hasiče a  z  původních 60 miliónů došlo 
ke snížení na 40 miliónů. I tento projekt 
máme v  plánu letos zahájit. Připraveno 
máme i  zateplení bytového domu č.  p. 
1323  – 24 v  Družební ulici včetně vy‑
braného dodavatele. Budeme však také 
připravovat projekty na následující roky. 
Nejvíce peněz z projektové přípravy pů‑
jde na rekonstrukci Myslivny, kde bychom 

mailto:inzerce@ostrovskymesicnik.cz
http://www.ostrovskymesicnik.cz
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DEN SE STAROSTOU 
20. 1. 2020

Vážení občané, přijměte pozvání na 
20. 1. 2020, 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 svý‑
mi podněty, připomínkami a  stížnost‑
mi. Rezervace termínu není nutná. Stačí 
se dostavit k pracovně starosty do bu‑
dovy městského úřadu Jáchymovská 1.

red

NOVÁ PARKOVACÍ MÍSTA V MYSLBEKOVĚ ULICI
Poslední dokončenou akcí před kon‑

cem roku 2019 se stala úprava prostoru 
před novou tělocvičnou u ZŠ J. V. My‑
slbeka. Rozšířením a  úpravou původní 
asfaltové plochy v tomto místě vzniklo 
30 nových parkovacích míst, přičemž 
pět z nich je v odpoledních a večerních 
hodinách rezervováno pro návštěvníky 
tělocvičny. Zbývající jsou k  dispozici 
obyvatelům této části města. Na vyhra‑
zených místech je možné parkovat na 

základě povolení ředitele školy, stejně 
jako na dalších osmi, které jsou přímo 
před školou. Kromě úpravy plochy pro 
parkování byly odstraněny nepotřebné 
části oplocení a  provedeny nezbytné 
terénní úpravy. Provizorní řešení je pro‑
vedeno v souladu s budoucím investič‑
ním záměrem a věříme, že i v této po‑
době bude sloužit několik let.

Ing. Marek Poledníček,
místostarosta města

OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE V OSTROVĚ
Ve dnech 19. až 24. ledna 2020 bude 

Karlovarský kraj poprvé hostit Hry IX. 
zimní olympiády dětí a mládeže 2020. 
Jedním z pořadatelů 9. ročníku olympi‑
ády se stalo město Ostrov spolu s Kar‑
lovými Vary, Božím Darem, Chebem, 
Mariánskými Lázněmi a  Sokolovem. 
Mladí sportovci, v očekávaném počtu 
asi 1 980 účastníků, budou závodit na 
deseti různých sportovištích po celém 
kraji. Vedle tradičních zimních sportů, 
jako je lední hokej, alpské lyžování či 
biatlon, se kraje utkají také v karate, ša‑
chu nebo umělecké soutěži v hraní na 
klávesové nástroje. Slavnostní zahájení 
zimních her se uskuteční v karlovarské 
KV Areně.

Samotné město Ostrov bude hostit 
v pondělí a úterý 20. až 21. ledna 2020 
na místním zimním stadionu závody 
ODM 2020 v krasobruslení.

V  rámci doprovodného programu 
k  olympiádě dětí a  mládeže nabídne 
Dům kultury Ostrov v  místním kině 
mimořádné promítání oblíbených 
marvelovek „Spider ‑Man: Homeco‑
ming“ (úterý 21.  1. od 18.00 hod.) 

a „Avengers: Infinity War“ (středa 22. 1. 
od 18.00 hod.). Pro účastníky zimní 
olympiády s doprovodem je připraven 
vstup na projekci zdarma, vstupné pro 
ostatní činí 50 Kč.

MěÚ Ostrov

rádi vybudovali nové městské byty, také 
budeme pokračovat v  přípravě rekon‑
strukce sportovní haly u gymnázia. Tato 
hala je v majetku Tělovýchovné jednoty 
a  je jedinou sportovní halou ve městě. 
Rád bych, aby se nám ji podařilo rekon‑
struovat, ale tak, aby zůstala v  majetku 
TJ, která by ji také provozovala. Bylo by 
to jak pro město, tak pro sportovní veřej‑
nost nejvýhodnější. Také jsme se zavázali 
podporovat zahrádkaření, chtěli bychom 

tedy pokračovat v přípravě nové zahrád‑
kářské lokality. Projektů, které chystáme 
a které budeme realizovat je samozřejmě 
mnohem víc a nemám bohužel tolik pro‑
storu je všechny představit. Ještě bych rád 
zmínil, že jsme na sklonku loňského roku 
obdrželi informaci, že jsme byli úspěšní 
s podanou žádostí o dotaci na tzv. poly‑
technické vzdělávání a  řešení bezbarié‑
rovosti na všech třech našich základních 
školách, jde o sumu přesahující 30 miliónů 

korun. Musíme však vše zrealizovat do 
poloviny roku 2021, což je dost šibeniční 
termín. Plánů máme mnohem víc a bu‑
deme dělat vše proto, aby se z nich napl‑
nilo co nejvíce. Držte nám v tom palce.

Vážení čtenáři Ostrovského měsíčníku, 
milí spoluobčané, dovolte mi, abych vám 
všem popřál pevné zdraví, mnoho štěstí 
a hodně radosti ze života.

Ing. Jan Bureš,
starosta města

20. 1. 2020
Pondělí

10.15 Krasobruslení mladší chlapci volné jízdy

11.15 Krasobruslení starší chlapci krátký program

14.00 Krasobruslení starší dívky krátký program

21. 1. 2020
Úterý

08.00 Krasobruslení mladší dívky volné jízdy

11.30 Krasobruslení starší chlapci volné jízdy

14.00 Krasobruslení starší dívky volné jízdy

https://odm.olympic.cz/2020/sport/90-krasobrusleni
https://odm.olympic.cz/2020/sport/90-krasobrusleni
https://odm.olympic.cz/2020/sport/90-krasobrusleni
https://odm.olympic.cz/2020/sport/90-krasobrusleni
https://odm.olympic.cz/2020/sport/90-krasobrusleni
https://odm.olympic.cz/2020/sport/90-krasobrusleni
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Z DENÍKU VELITELE MĚSTSKÉ POLICIE
Ke konci roku se strážníci MP Ostrov 

nenudili a zaznamenali několik velice 
dobrých zásahů, při kterých se v  ně‑
kterých případech podařilo zachytit 
osoby, které páchaly na našem území 
trestnou činnost.
Na pivo bez peněz

Dne 12. 11. 2019 přijali strážníci ozná‑
mení o nezvaném návštěvníkovi, který 
pobýval nelegálně na jedné ze zahrádek. 
Jak se později ukázalo, jednalo se o „žíz‑
nivce“, který dostal chuť na pivo, na 
které neměl finanční prostředky, a po‑
dívat se po opuštěných zahrádkách mu 
přišlo jako dobrý nápad. Ve chvíli, kdy 
zahlédl strážníky kontrolující zahrádky, 
dal se před nimi na útěk. Již několikrát 
jsem zde upozorňoval, že máme dobře 
fyzicky připravené strážníky, a tak i ten‑
to souboj dopadl spravedlivě a muž za 
druhé místo nejen, že nebral pivo, ale 
v  příkazním řízení mu strážníci udělili 
tučnou pokutu.
Povedený zásah

Dne 13. 11. 2019 v nočních hodinách 
přijali strážníci žádost od PČR o asisten‑
ci při pátrání po pachatelích trestného 
činu krádeže vloupáním do mincovníku 
myčky vozidel. Asistence spočívala v na‑
sazení botičky na podezřelé vozidlo, kte‑
rým nejspíše pachatelé přijeli. Poté stráž‑
níci dle jejich popisu pátrali společně 
s policisty po možných pachatelích. Jak 
se ukázalo, kontroly se neminuly účin‑
kem a zanedlouho strážníci objevili dvě 
podezřelé osoby, které danému popisu 
odpovídaly. Oba podezřelé převezla PČR 
k dalšímu šetření. Odměnou za mraven‑
čí práci bylo přiznání k rozsáhlé majetko‑
vé trestné činnosti, za kterou si jistě tito 
ptáčci nějaký rok posedí v chládku a bu‑
dou mít čas si rozmyslet, zda ještě někdy 
navštíví naše město.

Nevítaný cizinec
Dne 19. 11. 2019 si v dopoledních ho‑

dinách obsluha kamerového systému po‑
všimla podezřelého muže, který chodil na 
Mírovém náměstí mezi automobily. Když 
si nasadil rukavice a zkusil u jedné z dodá‑
vek, zda není otevřena, byl to signál zalar‑
movat hlídku a vyslat ji na místo. Strážníci 
se okamžitě dostavili na místo, kde se po‑
kusili neúspěšně zjistit totožnost uvedené 
osoby, a tak přivolali na pomoc kolegy od 
PČR. Jaké bylo překvapení všech, když se 
zjistilo, že se jedná o cizince, který zde má 
vysloven zákaz pobytu, a navíc po něm již 
delší dobu pátrá policie, která tak na mís‑
tě případ ihned převzala.
Pohled do ústí hlavně vyděsí nejed‑
noho lumpa

Dne 22. 11. 2019 přijali ve večerních ho‑
dinách strážníci oznámení o zloději, který 
se pohybuje po cizím pozemku. Hlídka MP 
Ostrov přijela okamžitě na místo, kde na 
ně již čekal oznamovatel a přibližně navedl 
muže zákona směrem, kam pachatel utíkal. 
V  tom okamžiku byl podezřelý pachatel 
spatřen hlídkou, která se jej snažila zastavit. 
Muž, který byl pod vlivem drog, se strážní‑
ků nezalekl a naopak vytáhl zbraň připomí‑
nající nůž a takto se postavil na odpor. Na 
tyto situace jsou strážníci pravidelně při‑
pravováni, když viděli odhodlaného ozbro‑
jeného muže, ani chvilku neváhali, a když 
tento útočník nereagoval ani na zákonné 
výzvy k  odhození zbraně s  výstrahou, že 
bude použito donucovacích prostředků, 
vytáhli služební zbraň a  nechali útočníka 
změřit pohledem ráži našich služebních 
zbraní. Pohled do ústí zbraně útočníka na‑
tolik vyděsil, že zbraň odhodil a zasahující 
hlídce se vzdal. Strážníci lumpovi nasadili 
pouta, aby neměl opět „útěkářské“ chout‑
ky, a takto připravený a převázaný předvá‑
noční balíček byl na místě předán PČR, kde 

bude celý případ kompletně dořešen.
Vánoční večírky začínají

Dne 24. 11. 2019 po druhé hodině ranní 
bylo přijato oznámení obsluhy jedné z  re‑
staurací, kde se usadila žena, že je pod vli‑
vem alkoholu a sprostě pořvává na hosty. 
Hlídka MP na místě zajistila ženu, které se 
slušně dotázala na občanský průkaz. Bohu‑
žel se slušné chování nevyplatilo, protože 
žena strážníky zahrnula vulgárními výrazy 
a byla vůči nim agresivní. Hlídka dala ženě 
dostatečný prostor k tomu, aby své jednání 
změnila a pochopila, že zde konají jen svou 
práci a ona mohla v klidu odejít. Bohužel se 
tak nestalo, a tak byli strážníci nuceni ženu 
za pomoci hmatů a chvatů zpacifikovat. Na‑
víc byli nuceni pro její agresivní chování po‑
užít i pouta a převézt ji k vystřízlivění směr 
Sokolov na záchytnou stanici pro opilce. 
Ze všech zákroků muži zákona pořizují zá‑
znamy. Možná by bylo někdy poučné tyto 
krátkometrážní filmy dotyčným zpětně 
pouštět, jako výchovný materiál.
Buď vidět a přežij

V rámci spolupráce skupin prevence 
městských policií karlovarského kraje 
se v  listopadu uskutečnila další z  akcí 
pod názvem „Buď vidět a přežij“. V Os‑
trově se strážníci zaměřují na chodce 
a  cyklisty ve městě a  rozdávají reflex‑
ní prvky. Jedná se o celorepublikovou 
akci ve spolupráci s BESIP.
Statistika listopad

Strážníci řešili 89 přestupků za 
22 200 Kč, tři osoby převezli na záchyt‑
nou stanici a v osmi případech odchy‑
távali psa. Od občanů přijali 217 ozná‑
mení a celkem projednali 1432 událostí.

Senior expresem bylo převezeno 312 
osob, bylo najeto 1159 km a  vybráno 
6 240 Kč.

Ladislav Martínek, 
velitel MP Ostrov

LISTOPAD NA LINCE 150
V listopadu naše jednotka zasahovala cel‑

kem u 24 událostí, z nichž bylo 10 technic‑
kých pomocí, 6 dopravních nehod, 4 úniky 
látek, 3 požáry a jeden planý poplach. V Os‑
trově v Jáchymovské, Odborů a Brigádnické 
ulici bylo nutno otevřít byty ve spolupráci se 
ZZS Ostrov, MP Ostrov a PČR Ostrov, kde 
bylo podezření na poraněné a nemohou‑
cí osoby. V Karlovarské ulici si naši pomoc 
vyžádala posádka ZZS Ostrov, kdy bylo po‑
třeba pomoct při transportu pacienta do 
sanity po resuscitaci, a v Brigádnické ul. jsme 
pomáhali opět ZZS Ostrov s vyzvednutím 
pacienta na postel. V  Dolním Žďáru jsme 
zajišťovali místo pro přistání vrtulníku LZS 
Plzeň – Líně, v Hroznětínské ul. u řadových 

garáží jsme s hlídkou MP Ostrov zajišťovali 
odstranění kanystrů s vyjetým olejem, které 
tam ponechal některý z  garážníků (ode‑
vzdání opotřebeného oleje a podobných 
věcí je ve sběrném dvoře zdarma). K požáru 
v kuchyni v domově mládeže (školní inter‑
nát) v Karlových Varech, Lidické ul., jsme byli 
vysláni společně s jednotkami HZS KV, SO 
a SDH Stará Role, Tašovice a Chodov (SO), 
na místě bylo zjištěno, že se nejedná o po‑
žár, ale technickou závadu na zářivce, udá‑
lost byla přehodnocena jako tech. závada. 
Ve spolupráci s PČR Sokolov, HZS SO, KV, 
Kraslice a SDH Luby, Plesná (CH), Habartov, 
Horní Slavkov, Chodov, Krajková, Kraslice, 
Oloví, Rotava (SO) a Nejdek jsme pátrali po 

pohřešované osobě. Pátrání skončilo úspěš‑
ně, pohřešovaná osoba byla nalezena živá 
a zdravá. S  jednotkami HZS Klášterec nad 
Ohří a SDH Stráž nad Ohří jsme zasahovali 
u dopravní nehody osobního automobi‑
lu na silnici č. 13 / I ve Stráži nad Ohří. Dále 
jsme zasahovali společně s jednotkou HZS 
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ZELEŇ VE MĚSTĚ
Přes zimní období, období takzvaného 

vegetačního klidu, budou probíhat proře‑
závky, případně kácení dřevin. Na Starém 
náměstí byl upraven menší záhonek, ve 
kterém bývá každoročně ukotven vánoční 
strom. Ačkoliv záhonek zatím vypadá jen 
jako vrstva štěrku, pod povrchem odpočívá 
množství cibulek a sazenic, které se s přícho‑
dem jara probudí k životu a budou těšit ko‑
lemjdoucí občany. Podobně, jen ve větším 
rozsahu, bude oku lahodit také prostor bý‑
valého tržiště za Mírovým náměstím. I zde 
je v zemi připraveno větší množství rostlin, 
které čekají, až přijde jejich čas. Doufejme, že 
obě tyto lokality budou jen a jen vzkvétat 
a nebudou poškozovány neohleduplnými 
občany, kteří by si například chtěli zkracovat 
cestu přes nově vysazenou zeleň.

Šárka Vaňková, DiS.,
odbor městských investic a správy, 

MěÚ Ostrov

HLEDÁME OSOBNOSTI NA OCENĚNÍ OBČAN MĚSTA OSTROV ZA ROK 2019
Stejně jako v minulých letech si vás do‑

volujeme oslovit s  výzvou ke spolupráci 
při hledání významné osobnosti, která 
v  uplynulém roce vykonala mimořádně 
významný čin, dosáhla úspěchů v oblasti 
vědy, kultury, sportu, vynikla při organi‑
zování společenských aktivit ve městě, 
nezištně se angažovala v  sociálních služ‑
bách – výraznou měrou přispěla k rozvoji 
města Ostrova a ke zvýšení kvality života 
našich občanů.

Ocenění „Občan města roku“ lze 
udělit také za celoživotní zásluhy a rov‑
něž může být uděleno in memoriam. 
Znáte ‑li někoho, kdo si podle vás tato 
ocenění zaslouží, podejte písemný ná‑
vrh nejpozději do neděle 15.  3.  2020. 
Návrh je možné doručit osobně do 
podatelny Městského úřadu Ost‑
rov nebo poslat e ‑mailem na adre‑
su: zzelezna@ostrov.cz. Do návrhu 
uveďte jméno, případně i  kontakt 

na navrhovanou osobnost a  připojte 
stručné zdůvodnění, proč je z  vašeho 
pohledu právě tato osobnost vhodnou 
kandidátkou/vhodným kandidátem na 
toto čestné ocenění. K návrhu připojte 
své jméno a  kontaktní údaje (telefon, 
e ‑mail). Doručené návrhy projedná 
Rada města Ostrova a  konečné slovo 
bude mít Zastupitelstvo města Ostrova.

Zuzana Železná,
odbor kanceláře starosty a vnitřní správy

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA V MĚSÍCI LISTOPADU
• RM na základě provedeného posou‑

zení a  hodnocení podané nabídky 
hodnotící komisí, dle kritéria nejnižší 
nabídková cena, schválila podanou na‑
bídku zhotovitele a přidělila veřejnou 
zakázku na realizační projektovou do‑
kumentaci na stavbu „Areál IZS ‑ Sta‑
nice Jednotky sboru dobrovolných ha‑
sičů (JSDH)„uchazeči BPO, spol. s r. o., 
Lidická 1239, 363 01 Ostrov s  nabíd‑
kovou cenou 634 000 Kč bez DPH 
(767 140 Kč s DPH) jako nejvýhodněj‑
šího pro zadavatele.

• RM vzala na vědomí rezignaci pana 
Miloslava Božovského na funkce člena 
Školské a  Sportovní komise. Dále od‑
volala RM v souladu s ust. § 102 odst. 2 
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o ob‑
cích (obecní zřízení), ve znění pozděj‑
ších předpisů, Daniela Poliščuka z funk‑
ce člena Komise správy majetku města.

• RM jmenovala v  souladu s  ust. § 102 
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozděj‑
ších předpisů, člena Školské komise pana 
Michala Šťovíčka, člena Sportovní komise 

paní Karlu Maříkovou, člena Komise sprá‑
vy majetku města paní Helenu Neubero‑
vou a  Ing. Marka Poledníčka do funkce 
člena Kulturní a propagační komise.

• RM doporučila ZM souhlasit se zpra‑
cováním studie a  projektové doku‑
mentace k realizaci stavby „Revitaliza‑
ce sportovní haly Ostrov, Studentská 
1300“ a  souhlasit s následným daro‑
váním studie a projektové dokumen‑
tace do majetku TJ Ostrov, z. s.

MěÚ Ostrov

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V ROCE 2020
Vítání nově narozených ostrov‑

ských občánků bude pokračovat 
i v roce 2020. Již nyní jsou známy přes‑
né termíny: 18.  4.  2020, 12.  9.  2020, 
14. 11. 2020

Poslední vítání občánků proběhlo 
dne 30. 11. 2019 od 9.00 hod. v obřadní 
síni na Staré radnici v Ostrově. Staros‑
ta města Ing. Jan Bureš a místostarost‑
ka města Ing. Jitka Samáková přivítali 
tentokrát 13 dětí. Slavnostní událost 
proběhla ve velmi příjemné a milé at‑
mosféře.

Velký dík patří Městské knihovně Os‑
trov a Dětskému centru Žabička za dá‑
rečky, které dětem věnovaly, žákům ZUŠ 
Ostrov pod vedením Mgr. Konývkové 
za doprovodné vystoupení, Domu kul‑
tury Ostrov, jmenovitě paní Řeřichové, 
za pomoc s  organizací a  v  neposlední 

řadě Ing. et Bc. Aleně Čermákové a Bc. 
Schmiedové z  Odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví Ostrov.

Zájemci o  vítání občánků v  roce 
2020 se mohou hlásit emailem na ad‑
rese ksplichalova@ostrov.cz, telefonic‑
ky na čísle 354 224 887 nebo osobně na 
Městském úřadě Ostrov, v  kanceláři 
č. 22 v přízemí. K přihlášení je nezbyt‑
né 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

KV a SDH Jáchymov u dopravních nehod 
v  Jáchymově, Fibichově ulici, v Hroznětíně 
– Podlesí, ve Vojkovicích, v Hroznětíně a na 
silnici z Ostrova do Jáchymova. Při těchto 
nehodách bylo zraněno celkem osm osob. 
V Kollárově ulici a v Horním Žďáru jsme li‑
kvidovali uniklou naftu na vozovku po tech‑
nické závadě na vozidle. V ulici Dukelských 
hrdinů, Odborů, Hornické, Krušnohorské 

a Masarykově jsme likvidovali uniklý olej 
po technické závadě na vozidle. Požár kon‑
tejneru jsme likvidovali v  Bezručově ulici. 
Požár šesti automobilů a dvou vraků jsme 
likvidovali v  Karlových Varech v  Západní 
ulici společně s jednotkami HZS KV a SDH 
Tašovice. Požár půdního prostoru a části 
střechy jsme likvidovali v Myslbekově ulici ve 
spolupráci s HZS KV, SDH Hájek, Jáchymov 

a Kyselka. Dále jsme byli vysláni k likvidaci 
požáru v bývalém areálu Škody Ostrov. Na 
místě bylo zjištěno, že je zde kontrolované 
pálení dřevin a křoví, které ale mělo probíhat 
pouze v ohlášeném čase a ne ve večerních 
hodinách. Událost byla přehodnocena jako 
planý poplach.

Za JSDH Ostrov, 
Kuna Milan

mailto:zzelezna@ostrov.cz
mailto:ksplichalova@ostrov.cz
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PROŽITKOVÉ VZDĚLÁNÍ V RÁMCI PREVENCE SOCIÁLNĚ 
PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŽÁKY ZŠ

Dne 27. 11. 2019 byla pro žáky 4. až 9. 
tříd základních škol v Ostrově v podá‑
ní hereckého týmu neziskové organi‑
zace Fórum pro prožitkové vzdělávání 
odehrána představení zaměřená na 
problémy dnešní doby.

Představení s  názvem „Nekecej 
a  hraj!“ (zaměřené na prevenci násilí) 
a  Lavina (zaměřené na finanční gra‑
motnost) byla žákům ze ZŠ Májová, ZŠ 
Myslbekova a ZŠ Krušnohorská podá‑
na formou prožitkových vzdělávacích 
metod. Jejich podstatou je nejprve 
zkušeným hereckým týmem odehrát 
představení, v rámci kterého se hlavní 
postava dostává do komplikovaných 

situací a  ty následně nesprávně řeší. 
Příběh proto končí vždy, přinejmenším 
pro hlavního hrdinu, velmi nepříznivě. 
Herci poté celé představení hrají znovu 
a děti během divadelního představení 
mají možnost hned vyjádřit svůj názor 
a také ho v rámci tohoto představení 
prezentovat i tím, že se stanou přímý‑
mi aktéry příběhu či skeče. Jde o aktiv‑
ní zapojení do děje s cílem zvrátit jeho 
negativní vývoj. Dětští diváci prožívají 
příběh hlavního hrdiny a  snaží se mu 
v těžkých chvílích pomoci. Vše se děje 
spontánně, dobrovolně a přirozeně, ni‑
kdo nikoho nepoučuje. To, co by jinak 
dětem během klasické školní výuky šlo 

jedním uchem tam a  druhým ven, se 
jich najednou konkrétně dotýká. Vidí 
v  tom sebe, svoje kamarády a  možná 
i situace, které už zažily nebo jim byly 
blízko.

Pedagogové jednotlivých škol hod‑
notí interaktivní představení pro děti 
jako velmi přínosná a mnohem záživ‑
nější než přednášky. Představení již 
mají v našem městě tradici a školy o ně 
neustále projevují velký zájem.

Představení byla financována z  roz‑
počtu Města Ostrov, v rámci prevence 
sociálně patologických jevů.

Ing. Kateřina Šplíchalová,
OSVZ MěÚ Ostrov

ODPAD PATŘÍ DO NÁDOB, NE NA ZEM
Začnu slovy klasika: „Rozmohl se 

nám tady takový nešvar.“ Ptáte se jaký? 
Někteří obyvatelé města si pletou poj‑
my a barvy. Jak jinak si vysvětlit, že do 
modré nádoby s  nápisem „Papír“ od‑
kládají směsný komunální odpad? Je 
třeba si uvědomit, že jakmile si toho‑
to svozová firma nevšimne a  vysype 
i s papírem komunální odpad do vozu, 
znehodnotí tím celý náklad. Dále si ně‑
kteří naši spoluobčané pletou sběrné 
místo se skládkou. Jinak si nelze vy‑
světlit pohled na stanoviště kontejne‑
rů, kde vedle nádob na recyklovatelný 
odpad i  vedle nádob na komunální 
odpad leží pytle s odpadky a kartony 
krabic. Tito „odkladači“ by se měli nad 
sebou zamyslet. Ani plná nádoba pa‑
píru neopravňuje k  odložení jakého‑
koliv odpadu vedle nádob. Kartonové 
krabice lze roztrhat, sešlápnout a  tím 
uvolnit místo v  nádobě na papír pro 

více tohoto recyklovatelného odpadu. 
Má to i  další praktický dopad  – ne‑
vyváží se vzduch. Pokud ani to nepo‑
může a opravdu bude nádoba plná, je 
potřeba dojít k jiné nádobě ve městě. 
Všechny nádoby ve městě jsou tu pro 
všechny občany. Nejsou adresné.

Dovolíme si upozornit, že odkládá‑
ním odpadu mimo vyhrazená místa, 
tedy mimo nádoby na odpad, se do‑
tyčný dopouští přestupku, za který lze 
dle zákona č. 251/2016 Sb., § 4 odst. 3) 
uložit pokutu do výše až 100 000 Kč. 
Máme již vytipovaná místa, kde se 
tyto neplechy dějí pravidelně a  tato 
místa budou sledována v  nepravidel‑
ných intervalech fotopastmi či kame‑
rovým systémem. Např. ulice Žižkova, 
Masarykova, Tylova  aj. Vysledováním 
viníků a jejich sankcionováním se nám 
již podařilo tento nešvar v  některých 
lokalitách téměř vymýtit.

Úklid skládky v  intravilánu města 
(např. u garáží ve městě, u cyklostezek ve 
městě apod.), kde jsou původci evidentně 
občané města, je placen z peněz občanů, 
které platí v rámci úhrady za svoz a likvi‑
daci směsného komunálního odpadu. 
Zvláštní skupinou je úklid odpadu od‑
loženého mimo nádoby na odpad (jak 
u černých, tak u barevných nádob), který 
probíhá každé úterý. Říkáme mu hrubý 
svoz a ten je opět hrazen z peněz place‑
ných občany Ostrova. Z  toho vyplývá, 
že na nepořádnost některých lidí doplá‑
cí všichni. Je potřeba se trošku pohlídat 
a působit na sebe pozitivní motivací, aby 
k  tomuto nešvaru nedocházelo. V  roce 
2018 se za úklid těchto černých skládek 
v  intravilánu města zaplatilo 161 280 Kč. 
Za 10 měsíců letošního roku 259 342 Kč.

Bc. Niederhafnerová,
referent odpadového hospodářství, 

OMIS MěÚ Ostrov

ASISTENČNÍ SLUŽBA ANDĚL NA DRÁTĚ PRO OSTROVSKÉ SENIORY
Město Ostrov nabízí osamělým se‑

niorům zapůjčení tísňového tlačítka 
v  rámci programu NON ‑STOP asis‑
tenční služby tísňové péče Anděl na 
drátě. Pomoc je klientům poskytována 
24  hodin denně a  7  dnů v  týdnu, po 
celý kalendářní rok. Klienti si budou 
sami hradit pouze paušální měsíční 
poplatek ve výši 380 Kč. Na úhradu lze 
využít příspěvek na péči. Město Ostrov 
disponuje omezeným počtem zařízení, 
konkrétně 10 hodinkami, jejichž při‑
dělení není nárokové. Předávání ho‑
dinek probíhá průběžně od září  2019 

a polovina z nich již má své majitele.
Cílovou skupinou pro zařazení do pro‑

gramu a  zapůjčení zařízení tísňové péče 
jsou senioři ve věku nad 70 let s trvalým 
pobytem v  Ostrově nebo jeho místních 
částech, kteří žijí sami v domácnosti. Ža‑
datel souhlasí s  provedením sociálního 
šetření sociálním pracovníkem. Služba 
není určená osobám závislým na alkoholu 
ani jiných psychotropních látkách a dále 
osobám s  vážným duševním onemoc‑
něním. Zájemce o  službu vyplní Žádost 
o zařazení do projektu tísňové péče. K žá‑
dosti je nutné doložit průkaz totožnosti, 

případně průkaz osoby zdravotně po‑
stižené (ZTP, ZTP/P). Součástí žádosti je 
i  vyjádření obvodního lékaře, popř. další 
doporučení odborného lékaře.

Bližší informace o programu i formu‑
láře žádostí jsou k dispozici na webo‑
vých stránkách Města Ostrov, nebo 
přímo na Městském úřadě Ostrov, 
Jáchymovská 1, odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví, paní Marie Marcinko‑
vá, kancelář č. A.1.23, tel. č. 354 224 858 
nebo email: mmarcinkova@ostrov.cz.

Ing. Kateřina Šplíchalová,
OSVZ MěÚ Ostrov

mailto:mmarcinkova@ostrov.cz
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V případě zájmu kontaktujte Město Ostrov, odbor majetku města: Barbora Kolejáková, tel. 354 224 915,
e-mail: bkolejakova@ostrov.cz, Pavla Neumanová, tel. 354 224 911, e-mail: pneumannova@ostrov.cz

1. etapa – severní část území
17 stavebních parcel od 838 m2 do 1 539 m2

2. etapa – centrální část území
11 stavebních parcel od 920 m2 do 1 185 m2

3. etapa – jižní část území
2 stavební parcely od 804 m2 do 1 188 m2

Pozemky
p.p.č. 32/13 (trvalý travní porost), 1031/2 (orná půda),
1023 (orná půda) vše v k.ú. Květnová
Územní plán
BV (Z202,203,204) – Bydlení v rodinných domech
venkovské
Forma zastavění
RD v zahradách – venkovský charakter zástavby
OS (Z210) – sportovně rekreační areál ve vazbě na nové
bytové plochy

Územní studie
Studie zástavby, dopravního řešení a technické
infrastruktury, k nahlédnu� na webových stránkách:
h�ps://ostrov.cz/urbanis�cka-studie-kvetnova-
aktualizace/d-15721

Výměra plochy
cca 42 000 m2

Cena
dle znaleckého posudku – 340 Kč/m2

Způsob prodeje
Předpokládá se, že bude s investorem sepsána Nájemní
smlouva na pronájem předmětných pozemků. Nadále
bude uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí – kupní.
Podmínkou pro podpis Kupní smlouvy bude vydání
kolaudačního rozhodnu�.

Město Ostrov nabízí investorům pozemky určené pro výstavbu rodinných domů. Podmínkou je vybudování
obslužné komunikace a kompletní zasíťování lokality pro výstavbu celkem 40 rodinných domů ve třech
navazujících etapách dle územní studie.

Nabídka pozemků v Květnové
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PARCELY PRO NOVÉ ZAHRÁDKÁŘE
Město Ostrov nabídlo do podnájmu ZO 

ČZS pozemek pro nové zahrádky. Výbor 
tuto nabídku projednal a s díky přijal. I když 
zcela nevyřeší velký zájem o  zahrádky, je 
to dobrý počin města, za který jsme vděč‑
ni. Jde o pozemek u osady č. 60 U Ferony 
u  Boreckých rybníků. V  současné době 
se vše připravuje tak, aby zahrádkářskou 

sezonu 2020 na nových zahrádkách mohli 
zahájit noví zahrádkáři. Budou zde tři oplo‑
cené zahrádky, každá o  velikosti 300 m 2. 
Zahrádky bude možné připojit na vodo‑
vodní řad osady na vlastní náklady. Zájem‑
ci se mohou osobně přihlásit do 11. 2. 2020 
v kanceláři ZO v úřední dny a hodiny. Tj. ka‑
ždé úterý od 15.00 do 17.00 hod. A první 

sobota v měsíci od 9.00 do 11.00 hod. Na 
datu přihlášení nezáleží. V únoru budou ze 
všech žadatelů vylosováni tři zájemci a tři 
náhradníci. Situační plánek a další informa‑
ce jsou na nástěnce ZO ČZS u parku Oty 
Hofmana.

Petr Kadlec,
předseda ZO ČZS Ostrov

GYMNÁZIUM ZVE NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Zveme všechny zájemce o  studium, 

současné i bývalé studenty gymnázia, ro‑
diče studentů a širokou veřejnost na Den 
otevřených dveří, který proběhne v  so‑
botu 11. 1. 2020 od 9.00 do 13.00 hod.

Budete si moci prohlédnout učebny, 
jejich vybavení, vyzkoušet si nejrůzněj‑
ší přístroje a  učební pomůcky a  naši 
pedagogové vás rádi seznámí s výukou 
na gymnáziu. Součástí programu bude 
také prezentace s informacemi o přijí‑
macím řízení. Pro školní rok 2020/2021 
otevíráme dvě třídy osmiletého studia 
a jednu třídu čtyřletého studia. Všich‑
ni uchazeči absolvují jednotné testy 

z  českého jazyka a  literatury a  mate‑
matiky.

Stejně jako v loňském roce nabízíme 
pro žáky základních škol, kteří poda‑
jí přihlášku na naši školu, přípravné 
kurzy na tyto zkoušky. Jejich obsahem 
bude řešení typizovaných přijímacích 
testů a jejich následný rozbor pod ve‑
dením pedagogů gymnázia. Kurzy jsou 
zdarma. Bližší podrobnosti o organiza‑
ci těchto kurzů i  přijímacích zkoušek 
najdete na webových stránkách školy 
v části Přijímací řízení.

Zároveň vás zveme na prohlídku no‑
vého pavilonu s koridorem a šatnami, 

rekonstruované laboratoře chemie, 3D 
laboratoře a zbrusu nové multifunkční 
přírodovědné učebny pro výuku biolo‑
gie, chemie, fyziky a zeměpisu.

Mgr. Jiří Fresser,
zástupce ředitele

MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Naše MŠ se přihlásila k tématu Malé 
technické univerzity (MTU)  – Tech‑
nické vzdělávání názorně a jednoduše. 
Tento projekt je součástí velkého do‑
tačního programu pro rovný přístup 
a rozvoj vzdělávání KV kraje.

Vlastní projekt MTU vznikl na zákla‑
dě zvídavých otázek dětí např.:“Jak po‑
stavit dům? Proč nespadne most? Kam 
teče voda, když spláchnu?“ Aby se dě‑
tem co nejlépe odpovědělo a uměly si 
vše představit, dali hlavy dohromady 

pedagogové, psychologové, architekti 
i projektanti.

Byli jsme opravdu potěšeni, když právě 
naše MŠ byla vybrána pro realizaci projek‑
tu. Stejně nás potěšil zájem KV rozhlasu 
i  našich rodičů. Přípravné období 2018 
sloužilo k seznamování s cíli projektu, vyři‑
zování administrativních podkladů a plá‑
nování. Darem dostala naše MŠ od MTU 
veškeré potřebné vybavení (DUPLO kost‑
ky, technické výkresy, pracovní sešity, me‑
todiky atd.) v hodnotě téměř 40 tisíc Kč.

Vlastní akce pak byly realizovány po celý 
rok 2019. Na jaře absolvovaly tři naše uči‑
telky metodická školení vedená lektorkou 
Mgr. Štrynclovou. Seznámily se s jednotli‑
vými tématy, metodickými postupy a vše 
si samostatně vyzkoušely. Na podzim pak 
postupně proběhlo 12 jednotlivých lekcí 
vedených lektorkou a  učitelkami přímo 
s dětmi v mateřské škole.

Všichni jsme si tato zajímavá dopo‑
ledne velmi užili a vždy se těšili na další 
setkání. Aktivity probíhaly hravou a zá‑
bavnou formou a často se promítaly i do 
dalších dětských her. Činnosti byly zamě‑
řeny na rozvoj znalostí a technických do‑
vedností, logického myšlení, prostorové 
orientace i představivosti. Děti si rozšířily 
slovní zásobu o  technické výrazy, učily 
se pracovat samostatně i spolupracovat 
a komunikovat ve skupinách.

Cílem celého dvouletého snažení 
bylo vzbuzení zájmu dětí (a  vlastně 
i  učitelek) o  technické obory, což se 
skutečně zdařilo. Těšíme se na další 
práci s těmito náměty.

Lucie Borková,
 učitelka MŠ Palackého
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LEGO ROBOTI SPŠ VÁLCUJÍ PRAHU
Měsíc s měsícem se sešel a nejen stu‑

denti maturitních ročníků, ale i  žáci de‑
vátých tříd základních škol mohou začít 
s bilancováním uplynulé školní docházky 
a zodpovědně se rozhodnout, co dál. Bu‑
doucí maturanti si plní kalendář „Dny ote‑
vřených dveří“ vysokých škol, přičemž již 
tradičně jejich první kroky míří na fakulty 
Západočeské univerzity v Plzni či na part‑
nerskou Elektrotechnickou fakultu (FEL) 
ČVUT v  Praze, ale někteří chtějí štěstí 
hledat i na severu Čech, na Moravě, nebo 
v zahraničí. I když se to možná nezdá, finiš 
se blíží mílovými kroky. Držme jim palce, 
ať vykročí správnou nohou!

5. prosince 2019 SPŠ Ostrov také zrea‑
lizovala Den otevřených dveří. V  průbě‑
hu odpoledne do areálu školy zavítalo 
celkem 156 potencionálních uchazečů 
o  studium v  doprovodu 168 dospělých. 
O dobrém jméně školy jistě svědčí i fakt, 
že se k nám sjížděli zájemci od Aše přes 
Františkovy a  Mariánské Lázně, Toužim, 
Podbořany až po Chomutov, Kadaň 
a  Klášterec. Jen pro zajímavost  – jednu 
z nejpočetnějších delegací tvořili žáci so‑
kolovských základních škol.

V současnosti SPŠ nabízí denní studium 
na dvou tříletých oborech (Nástrojař, Auto‑
mechanik) a pěti maturitních (Autotronik, 
Elektrotechnika, Informatika, Strojírenství, 
Veřejnosprávní činnost). Mnozí absolven‑
ti projektů Technika je zábava či Inženýr 
junior s rodiči přicházeli již se zcela jasnou 
představou a u garantů jednotlivých obo‑
rů si jen upřesňovali detaily studia, ptali 
se na možnosti uplatnění na trhu práce, 
či na možnosti dalšího rozvoje. Jiní tápali 
a  přeptali se hned na několik oborů. Po‑
kud bychom měli sestavit žebříček zájmů 
o obory, jen těžko bychom vybírali ten nej‑
žádanější  – návštěvníci projevovali zájem 
o všechny naše obory. Návštěvníkům pře‑
jeme šťastnou volbu a těšíme se nejpozději 
1. března 2020 na jejich přihlášky a v dubnu 
se znovu uvidíme při přijímacím řízení.

Naši studenti se v průběhu celého roku 
účastní různých vědomostních, doved‑
nostních i  sportovních soutěží. Proto jen 
krátká zmínka o Bobříku informatiky a 1. 
kole soutěže Lego robotů. Bobříka infor‑
matiky se účastníme tradičně jak v  kate‑
gorii Junior (10 reprezentantů  – nejlepší 
umístění Tomáš Spáčil, E2), tak v kategorii 

Senior (9 účastníků ‑ prvenství v  rámci 
školy Martin Struk, I4). Po letech jsme zo‑
pakovali svou účast v soutěži Lego robotů 
a  hned úspěšně. Z  prvního kola si první 
příčku odvezl tým s názvem BET ve složení 
Theodor Holubec, Tomáš Spáčil, Ondřej 
Bílý, všichni ze třídy E2, a i když po první fázi 
soutěže do vyřazovacích závodů nastu‑
povali ze sedmého místa, ve finále nenašli 
přemožitele a získali pomyslné zlato. Druhý 
tým TAJNÝ naopak zářil v první části sou‑
těže, kde nasbíral nejvíc bodů ze všech 34 
závodníků z celé republiky, ale finále nevy‑
šlo podle představ (9.). Vítězové celý prosi‑
nec pilně trénovali, aby své pozice obhájili 
v dalším kole, které se opět konalo (po uza‑
vření tohoto čísla) na FEL ČVUT Praha.

Mgr. Lenka Bardová,
učitelka

ÚSPĚCHY NA ZŠ KRUŠNOHORSKÁ
Velký úspěch v  letošním školním roce, 

v rámci projektu „Šablony II.“, jsme zazna‑
menali v  nově otevřeném Badatelském 
kroužku pod vedením paní učitelky Žitné. 
Navštěvují ho žáci 7., 8. a 9. tříd. Kroužek se 
koná jedenkrát týdně po dobu 90 minut. 
Za rok se zde setkají celkem šestnáctkrát. 
A co už mají za sebou? Žáci se vžili do rolí 
detektivů, vyrobili si barevný sliz, povídali si 
o obnovitelných zdrojích energie, postavili 
malou větrnou elektrárnu nebo vyrobili 
ze dvou brambor baterii a napájeli s ní di‑
gitální hodiny. Zdá se, že děti budou i dále 
bádat a tvořit s velkou radostí a chutí.

Ve výtvarné soutěži „Hrajeme si s od‑
pady“ se díla našich žáků umístila velmi 
dobře. V kategorii pro školní družiny se 
na 1. místě umístily děti z 1. až 3. roč‑
níků pod vedením paní vychovatelky 
Čermákové s  dílem „Kouzelný mlýnek 
na vodu“. V  kategorii vypsané pro 2. 
stupeň ZŠ, získala VIII. B kolegyně Žitné 
výborné 1. místo s dílem „Bez vody není 
život“ a na 3. místě byla oceněna práce 
žáků IX.B, a to „Brčka“, kterou vytvořili 
pod vedením paní učitelky Staňkovské.

Dne 27. 11. 2019 se třídy naší školy vy‑
pravily do Lidového domu ve Staré Roli 
soutěžit ve třech kategoriích: zpěvu, tanci 

a recitaci. Krajské kolo soutěže „Ukážeme, 
co umíme“ vyhlásil a financoval Karlovar‑
ský kraj a pořádala ZŠ a SŠ Vančurova, Kar‑
lovy Vary. První místo v kategorii mladších 
žáků ve zpěvu získala III. třída pod vede‑
ním jejich třídní učitelky Křížkové. V tanci 
s  reprodukovanou hudbou, v  kategorii 
starších žáků, získala první místo třída IX. 
A pod vedením kolegyně Kopecké a třetí 
místo v  tanci, v  kategorii mladších žáků, 
získali žáci IV. A třídy pod vedením učitel‑
ky Kindlové. Žák IX. A třídy Jakub Gaidarus 
vybojoval 2. místo v  recitaci. Nakonec si 
žáci odvezli čtyři diplomy a poháry. Avšak 
hlavní nebyly výhry, důležité bylo, že se žáci 
mohli setkat a opravdu si navzájem ukázat, 
co se naučili a odnést si z celého soutěžního 

dopoledne krásné zážitky.
Celoroční soutěž ve sběru vysloužilých 

elektrospotřebičů v projektu „Recyklohraní“ 
byla ukončena a naše škola obsadila krásné 
2. místo v rámci Karlovarského kraje.

V průběhu adventu si třída paní Kopecké 
připravila vánoční vystoupení pro seniory 
v Domově důchodců Květinka. A naše škola 
se rozloučila s loňským rokem vánoční aka‑
demií, kterou předvedla veřejnosti v DK Os‑
trov. Proběhly také velmi oblíbené vánoční 
trhy na půdě naší školy. Závěrem mi dovolte 
popřát všem, jménem ZŠ Krušnohorská, 
klidný start do nového roku 2020 a mnoho 
dalších úspěchů s našimi dětmi.

Faten Fakach,
asistent pedagoga
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ZA KOPEČKY NA ZKUŠENOU NA ZŠ MÁJOVÁ
Jinak na jazyky jsme na naší škole šli již 

první školní měsíc oslavou Evropského 
dne jazyků vyhlašovaného každým ro‑
kem na 26. září. Na celý měsíc se škola pro‑
měnila v transparentní anglický, německý, 
ruský, vietnamský a  český slovník. Záro‑
veň třídy vybíraly tituly písní, které si pak 
společně všichni zazpívali ve výše uvede‑
ných jazycích o  přestávkách. A  protože 
jsme ve škole, nenechali jazykáři nic náho‑
dě a překlopili slovní zásobu do předem 
avizovaných testíků. Musíme konstatovat, 
že se většině žáků zadařilo.

Jinak na jazyky a  za kopečky na zku‑
šenou se vydali v  listopadu žáci pátých 
tříd. Pro všechny to byl první výjezd se 
školou do zahraničí, navíc na celý týden 
a  se zajímavým programem od rána 
do pozdních večerních hodin. Česko‑
‑německé setkání žáků se uskutečnilo 
v našem partnerském městě Wunsiedel. 
Organizátorem byla německá vzděláva‑
cí instituce Ökologische Bildungsstätte 
Burg Hohenberg e.V. v čele s Christinou 
Buchwald. Našimi partnery pro tento 
týden byli žáci 4. třídy a jejich pedagož‑
ky ze základní školy v  Marktleutenu. 
Očekávanému odjezdu předcházela 
pracovní schůzka, kde se dolaďoval pro‑
gram na míru a  samozřejmě i  příprava 
žáků na nezbytné prezentace naší školy, 
města, kraje, vlasti a zajímavých českých 
osobností. Obsah programu je dán za‑
měřením vzdělávací organizace na eko‑
logii, ochranu klimatu, ale zároveň se ak‑
centuje přeshraniční komunikace mezi 
účastníky a  jejich vzájemné poznávání. 

A tak jsme se již první den pobavili při se‑
znamovacích hrách, vzájemně se naučili 
pár vět v němčině i češtině při jazykové 
animaci a  poznali, pro mnohé nevyslo‑
vitelná, jména dětí. Naše děti se poprvé 
prezentovaly před veřejností v  angličti‑
ně, kterou jsme si zvolili jako komunikač‑
ní nástroj. Na programu byly v následu‑
jících dnech náročné přednášky, složité 
výpočty ekologické stopy, ale i  pokusy 
s  táním ledovců a  účinkem kysličníku 
uhličitého. Všechny účastníky nejvíce 
oslovily workshopy s ruční výrobou vá‑
nočních dárků a netradičních hudebních 
nástrojů. Podnikli jsme také celodenní 
exkurzi do ovčí farmy v Schirndingu, kde 
jsme se podivovali nad vlastnostmi ovčí 
vlny, se kterou jsme po návratu pracovali, 
abychom vytvořili plstěný nástěnný ob‑
raz. Moc se povedl!

A  co komunikace? K  naší společné 

radosti bez zábran. Od vzájemného 
okukování, přes návštěvu pokojů, až po 
nadšení německé holčičky s postižením, 
kterou ‑ a nejen ji ‑ naše děti roztančily 
při českých písničkách na závěrečné dis‑
kotéce. Poslat děti za Christinou na něco 
se zeptat nebyl problém ‑ angličtina, 
ruce, nohy úsměv ‑ a všechno šlo. Domů 
jsme si přivezli nejen dárky, mnoho zá‑
žitků a poznání, ale i dojmy z prohlídky 
našeho partnerského města, kterou jsme 
si naplánovali na poslední den.

Jinak s jazyky to bude i v roce 2020, do 
kterého si naše škola nadělila ještě další 
dva týdenní česko ‑německé pobyty. Do 
Wunsiedlu se na program střižený na 
míru 6.‑ 9. ročníku podívají žáci v březnu 
a květnu.

Mgr. Dana Osičková,
Mgr. Michaela Budaiová,

učitelky

ROZHOVOR S KATEŘINOU BODLÁKOVOU
Sbor ostrovské základní umělecké ško‑

ly funguje už dlouhá léta a v současnosti 
jej vede Kateřina Bodláková, která učí 
také sólový zpěv.

Jak probíhala letošní předvánoční 
sezóna?

V  prosinci jsme neměli nějaké velké 
množství koncertů. Vystupovali jsme 

na tradičních místech v  ostrovské ne‑
mocnici v  rámci jejich adventu a  je‑
jich adventního setkávání. Zde se nám 
příjemně zpívá, protože je tam moc 
příjemná atmosféra. Děti tu dostanou 
i  nějakou sladkou odměnu, což je pro 
ně samozřejmě motivující. Další pravi‑
delná prosincová akce, kde jsme zpívali 
už počtvrté, je zpívání pro Charitu, kde 
se za účasti duchovního zapaluje první 
adventní svíčka. A poslední pravidelná 
akce je zpívání na Adventním koncertu 
ZUŠ, kde se zase snažíme zapojovat se 
do něj tak, abychom se propojili s ostat‑
ními obory. Jako například loni, kdy na 
píseň Vánoce na míru Ewy Farné, kte‑
rou hrála kapela Písk písk, a kterou my 
jsme zpívali, tančila skupina Mirákl. 
Tahle spolupráce sboru, a vůbec oborů Sbor na přehlídce v Lidicích
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napříč celou ZUŠ je pro mě důležitá 
a má pro nás smysl. Do sboru chodí růz‑
ně nadané děti, různého věku a propo‑
jování jejich dovedností získaných i z ji‑
ných oborů nebo nástrojů ve sboru nás 
vždycky může jen obohatit.
Jak tedy vybíráte repertoár pro takto 
nesourodou skupinu?

Těžko. Hlavním kritériem je, abychom 
zpívali to, co členy a členky sboru bude 
bavit. Snažím se tedy vybírat do re‑
pertoáru písně populární hudby nebo 
muzikálů.  Vánoční program jsme měli 
složený z písní pohádkových, například 
z  Šíleně smutné princezny. Výhodou 
je, že nám takové písně v  repertoáru 
mohou zůstat déle a  můžeme je zno‑
vu použít, protože už máme hotové 

aranže a  není tak problém je zazpívat 
jak v zimě, tak v létě.
V létě jste se sborem byli na třinácté ce‑
lostátní přehlídce dětských pěveckých 
sborů „Světlo za Lidice“. Jak na takové 
přehlídce působil populární repertoár? 

Samozřejmě písně zpívané na této 
přehlídce jsme pečlivě vybírali. Rov‑
nou v  přihlášce je kladen důraz na 
výběr písní, které nebudou rušit pie‑
tu místa a  průběh akce. Zpívali jsme 
tedy Psát od prvních řádků z muziká‑
lu Jesus Christ Superstar a  Adiemus 
Karla Jenkinse. Výběr nás vymezoval 
jiným směrem, protože většina sborů 
se soustředí na úpravu a  interpretaci 
lidových písní, ale možná i díky tomu 
byla reakce publika i  organizátorů 

pozitivní. Působili jsme jinak a zpívali 
jsme něco jiného. Byli jsme oživením. 
Tahle zpětná vazba je pro nás důleži‑
tá. Možnost vystoupit na přehlídce, 
kde můžeme vidět, jak pracují a  zpí‑
vají jiné sbory, je inspirující. Bohužel 
soutěže a soutěžní přehlídky jsou roz‑
dělené do věkových kategorií, což nás 
diskvalifikuje, protože sbor je složený 
z  dětí různého věku. Navíc případný 
neúspěch v  takové soutěži děti mo‑
hou nést špatně. Na druhou stranu 
bych ráda, abychom na nějakou pře‑
hlídku vyrazili. Ať už pro pozitivní 
ohlas posluchačů, nebo jen proto, jak 
se skupina během cesty stmelí.

Ondřej Šulc,
pedagog

VOLNÝ ČAS

INFORMACE Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY

Milí čtenáři a příznivci knihovny,
dovolte nám, abychom vám popřá‑
li hodně štěstí v  roce 2020, především 
zdraví, pohodu, co nejméně stresu a ně‑
jaké to štěstí. Chtěli bychom poděkovat 
stávajícím návštěvníkům a čtenářům za 
to, že naše služby vyhledávají. Velice si 
toho vážíme a snažíme se pro vás dělat 
možné, mnohdy i  nemožné a  hlavně 
s úsměvem na tváři. Těm, kteří v knihov‑
ně ještě nikdy nebyli, chceme vzkázat, 
aby si udělali chviličku času a  zavítali 
k nám. Věříme, že i jim máme co nabíd‑
nout. Naše malé město Ostrov se pyšní 
nádhernou knihovnou v krásném pro‑
středí, plnou nejen knih, časopisů, den‑
ního tisku, ale také společenských her, 
DVD, LP, CD. Můžete u nás brouzdat po 
internetu, díky wi ‑fi připojení sledovat 
filmy, poslouchat hudbu, zahrát si na 
playstationu, dát si turnaj ve stolním 
fotbale, přijít si zahrát karty nebo prob‑
rat recepty a ruční práce do Dámského 
klubu. Můžete využít také naše repro‑
grafické služby – kopírování, tisk, skeno‑
vání, termovazbu, kroužkovou vazbu, 
laminování, balení knih, výrobu placek. 
V průběhu celého roku se v naší knihov‑
ně konají zajímavé výstavy, přednášky, 
kurzy, koncerty, autorská čtení, besedy, 
soutěže a další akce různého druhu, ze 
kterých si jistě vybere každý a  pokud 
ne, stačí nám poslat námět a my se po‑
kusíme udělat, co bude v našich silách. 
Přijďte třeba jen tak posedět v klidném 

prostředí. Knihovna je zkrátka otevřena 
všem, všichni jsou u nás srdečně vítáni.

A co vám můžeme nabídnout v led‑
nu? Hned první sobotu se můžete těšit 
na vernisáž výstavy obrazů s  názvem 
Radost v nás, z dílny uměleckého sdru‑
žení Carpe art pod vedením Světlany 
Klečkové. Mladí umělci u nás vystavu‑
jí každým rokem a  vždy nás překvapí 
nádhernými výtvory. I  tentokrát to 
bude stát za to. Hned následující den 
nám zazpívá oblíbený pěvecký sbor Or‑
bis pictus Ostrov. O týden později bude 
slavnostně ukončena Tříkrálová sbírka 
Oblastní charity Ostrov koncertem pě‑
veckého sboru Cantica. Těšit se můžete 
na cestopisnou přednášku o  Islandu, 
tématem dalšího povídání budou by‑
linky a jejich účinek na náš organismus. 
Nabídneme vám také přednášku o digi‑
tální závislosti dětí a jak s ní bojovat. Eva 
Šnebergerová bude povídat o tom, jak 
lze zkombinovat minimalistický život‑
ní styl a zdravý způsob stravování. Při‑
praveno je pro vás také scénické čtení 
s přednáškou o tom, proč věřit nebo ne, 

v  podání Kláry Štěpánkové a  Roberta 
Máry. Nebudou chybět ani pravidelné 
akce jako Dámský klub, Karetní podve‑
čer a Relaxační malování pro dospělé.

Veškeré informace o  akcích 
a  službách knihovny naleznete na 
www.mkostrov.cz,
www.facebook.com/knihovnaostrov. 
Uvítáme jakékoli dotazy a  námě‑
ty, které nám můžete posílat na 
info@mkostrov.cz.
Samozřejmě můžete také volat, a to na 
tel. č. : 353 434 300, 773 546 490.

Máte ‑li zájem o  některou z  našich 
akcí, rezervujte si, prosím, vstupenku. 
Při malém počtu rezervací se může stát, 
že bude akce zrušena. Rezervaci lze pro‑
vést telefonicky, e ‑mailem, osobně, ale 
také on ‑line na našich webových strán‑
kách, přímo u vybrané akce. Rezervova‑
nou vstupenku je nutno do 7 dnů vy‑
zvednout, poté dojde k jejímu zrušení.

Přejeme vám co nejvydařenější začátek 
nového roku a těšíme se na vaši návštěvu.

kolektiv MK Ostrov

http://www.mkostrov.cz
mailto:info@mkostrov.cz
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KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ V OSTROVĚ
DATUM NÁZEV AKCE ČAS A MÍSTO KONÁNÍ POPIS

1. 1. 2020 LÍNÝ KUBA, HOLÉ NEŠTĚSTÍ 16.30 hod.
Dům kultury Ostrov

novoroční veselá pohádka pro děti 
i dospělé

1. 1. 2020 NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ 18.00 hod.
Mírové náměstí Ostrov

společné přivítání Nového roku 
na Mírovém náměstí

4. 1. 2020 MUZIKOHRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY
od 15.00 hod.
Dům kultury Ostrov, 
kinokavárna

divadelní pohádka pro děti

4. 1. 2020 RADOST V NÁS 17.00 – 18.00 hod.
Městská knihovna Ostrov

vernisáž výstavy sdružení Carpe art

5. 1. 2020 ORBIS PICTUS od 16.00 hod.
Městská knihovna Ostrov

koncert pěveckého sboru

8. 1. 2020
RELAXAČNÍ MALOVÁNÍ 
PRO DOSPĚLÉ

15.30 – 18.00
Městská knihovna Ostrov

malování antistresových
omalovánek

11. 1. 2020 TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT 16.00 – 17.00 hod.
Městská knihovna Ostrov

koncert pěveckého sboru Cantica

13. 1. 2020 DÁMSKÝ KLUB 16.00 – 18.00 hod.
Městská knihovna Ostrov

odpoledne pro dámy

13. 1. 2020
MINIMALISMUS A ROSTLINNÁ 
STRAVA

16.30 – 18.00 hod.
Městská knihovna Ostrov

přednáška pro veřejnost

15. 1. 2020 O VŠEM MOŽNÉM od 19.00 hod.
Vejškovka Ostrov

zábavná talk show s moderátory
Zuzanou Bubílkovou a Petrem Jančaříkem

17. 1. 2020 ROCKOVÝ VEČER V TÉČKU od 20.00 hod.
T ‑klub Ostrov

zahrají Dlouhej kouř & Lazareth Oldies 
Rock

18. 1. 2020 O LOUPEŽNÍKOVI
od 15.00 hod.
Dům kultury Ostrov, 
kinokavárna

divadelní pohádka

18. 1. 2020 NOVOROČNÍ OLDIES PÁRTY od 21.00 hod.
Dům kultury Ostrov, kavárna

oldies párty pro všechny

19. 1. 2020
ŽENA, KTERÁ UVAŘILA SVÉHO 
MANŽELA – DEBBIE INSITT

od 19.30 hod.
Dům kultury Ostrov

divadelní představení ‑ černá komedie

20. 1. 2020
ŠTĚCHOVICKÝ POKLAD – KONEC 
PŘÍBĚHU

17.00 – 18.30 hod.
Městská knihovna Ostrov

povídání o největší záhadě Třetí říše

22. 1. 2020 KARETNÍ PODVEČER 16.00 – 18.00 hod.
Městská knihovna Ostrov

herní odpoledne pro dospělé

22. 1. 2020
PAMÁTKOVÁ PÉČE 
V KARLOVARSKÉM KRAJI 1989 ‑ 2019

od 18.00 hod.
T ‑klub Ostrov

přednáška Mgr. Lubomíra Zemana

23. 1. 2020
DĚTI A DIGITÁLNÍ ZÁVISLOST, 
DIGITÁLNÍ ZÁVISLOST A MY

17.00 – 19.00 hod.
Městská knihovna Ostrov

přednáška pro veřejnost

24. 1. 2020 VÝROBA SVĚTELNÝCH OBJEKTŮ od 17.00 hod.
Stará radnice Ostrov

workshop pod vedením Honzy Kindla, 
autora výstavy Světelné objekty na 
Staré radnici

24. 1. 2020 ŠKOLNÍ KOLO V PŘEDNESU od 9.00 hod.
ZUŠ Ostrov

přednáší žáci dramatického oboru

24. 1. 2020 NOVOROČNÍ KONCERT od 17.00 hod.
ZUŠ Ostrov

žákovský koncert k poslechu

25. 1. 2020 PLES MĚSTA OSTROVA od 19.30 hod.
Dům kultury Ostrov

reprezentační ples

27. 1. 2020 VEČER S BYLINKÁŘKOU 17.00 – 18.30 hod.
Městská knihovna Ostrov

povídání o bylinkách a jejich účincích

28. 1. 2020 POLOLETNÍ KONCERT od 16:30 hod.
ZUŠ Ostrov

koncert žáků k poslechu

28. 1. 2020 HŘBITOVNÍ AKTOVKY 19.30 – 21.00 hod
Dům kultury Ostrov

premiéra černé divadelní komedie

29. 1. 2020 ISLAND 17.00 – 18.30 hod.
Městská knihovna Ostrov

cestopisné povídání

29. 1. 2020
ZANIKLÁ A ZNOVUOBJEVENÁ 
STARÁ ŘEMESLA

13.00 – 17.00 hod.
Dvorana Zámku Ostrov

ukázky technik starých řemesel
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akce vhodná pro rodiny s dětmi

30. 1. 2020 ČERNÁ NEBO BÍLÁ 17.00 – 18.30 hod.
Městská knihovna Ostrov

scénické čtení s přednáškou o tom, 
proč věřit nebo ne

31. 1. 2020 PRÁZDNINOVÉ DOPOLEDNE 9.00 ‑ 12.00 hod.
Ekocentrum Ostrov

zábavné dopoledne plné her a kvízů

30. 1. 2020– 
31. 1. 2020 VESELÉ PŘENOCOVÁNÍ po celý den

MDDM Ostrov
pestrý program pro děti od 8 do 11 let

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

Stará radnice Ostrov
výstava s vánoční tematikou

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

otevírací doba kostela
klášterní kostel Zvěstování 
Panny Marie

tradiční výstava ostrovských betlémářů

1. 1. 2020–
31. 1. 2020

CÍRKEVNÍ UMĚNÍ ZÁPADNÍHO 
KRUŠNOHOŘÍ A ZNIČENÉ 
KOSTELY NA KARLOVARSKU

otevírací doba kostela
klášterní kostel Zvěstování 
Panny Marie

stálá expozice/ POZOR!!! 
od 13. ledna do 29. února 2020 
KLÁŠTERNÍ AREÁL UZAVŘEN

4. 1. 2020–
30. 1. 2020 RADOST V NÁS otevírací doba knihovny

Městská knihovna Ostrov
výstava obrazů

15. 1. 2020–
16. 2. 2020

SVĚTELNÉ OBJEKTY, LOUTKY 
A JINÉ HARABURDÍ

otevírací doba radnice
Stará radnice Ostrov

výstava loutek Honzy Kindla

MDDM OSTROV 
SETKÁNÍ EXTERNÍCH PRACOVNÍKŮ
10. ledna od 18.00 hod.
Tradiční setkání pro dobrovolné a ex‑
terní pracovníky MDDM. Pozvání do 
Domu dětí ke kávě a povídání je podě‑
kováním za jejich obětavou práci s dět‑
mi ve více jak stovce zájmových útvarů.
VÍTĚZOVÉ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE
Na téma Vánoční ozdoba se výtvar‑
né soutěže zúčastnilo 91 dětí ve dvou 
kategoriích. Děti, které byly oceněny 
1. místem, si určitě užijí výlet do zoolo‑
gické zahrady v Praze. Děkujeme všem 
zúčastněným dětem, pedagogům a ro‑
dičům, kteří se do akce zapojili.
Kategorie 5 – 8 let
MŠ Masarykova
Vítek Sláma, Jiří Kubeček, Rozárka 
Podhorská
Kroužek Šikula ZŠ 
Kategorie 9 ‑ 12 let
Eliška Kukučiková
Kateřina Marvánková
ZŠ Májová
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. 
LT Manětín

Cena: 3 800 Kč; Kritéria pro přijetí: 
věk 8 ‑ 15 let, přihláška do zájmového 
kroužku odevzdaná v  měsících září/
říjen a  dodržení termínů pro úhradu 
poplatku za obě pololetí, trvalé byd‑
liště v Ostrově a spádových oblastech 
Ostrova, pořadí (přihlásit se může 
kdokoli, přednostně však vyřídíme při‑
hlášky dětí, které splňují všechna daná 
kritéria současně)

Termíny: 30. 6. ‑ 11. 7. 2020; 11. ‑ 22. 7. 
2020; 22. 7. ‑ 2. 8. 2020; 2. ‑ 13. 8. 2020; 
13. ‑ 24. 8. 2020
Sportovní soustředění v Manětíně
Cena: 1 900 Kč; Kritérium pro přijetí: 
sportovní kroužky MDDM
Termín: 24. ‑ 29. 8. 2020
Tábor pro rodiče s dětmi v Manětíně
Cena: 1 600 Kč dítě, 1 900 Kč dospělý; Kri‑
térium pro přijetí: dospělý + dítě od 3 let
Termíny: I: 25. ‑ 29. 5. 2020; II. 8. ‑ 12. 6. 2020 
Sportovní příměstský tábor
Cena: 1 300 Kč; Místo konání: MDDM 
Ostrov; Kritérium pro přijetí: od 1. tří‑
dy do 12 let
Termíny: 13. ‑ 17. 7. 2020; 27. ‑ 31. 7. 
2020; 10. ‑ 14. 8. 2020; 24. ‑ 28. 8. 2020 
Kromě sportování v  areálu MDDM 
jsou pro děti připraveny i sportovní 
výlety mimo areál MDDM. 
Příměstské přírodovědné tábory
Cena: 1 300 Kč; Místo konání: Ekocen‑
trum, výlety do přírody mimo Ostrov; 
Kritérium pro přijetí: 7 – 12 let
Termíny: 7. – 10. 7. 2020; 20. ‑ 24. 7. 
2020; 3. ‑ 7. 8. 2020; 17. – 21. 8. 2020
Příměstské tábory na ledě
Cena:1 300 Kč; Místo konání: Zimní 
stadion; Kritérium pro přijetí: 7 – 12 let
Termíny: 3. ‑ 7. 8. 2020; 24. ‑ 28. 8. 2020
Sportovní soustředění gymnastek 
v MDDM
Cena:1 500 Kč; Kritérium pro přijetí: 
kroužek gymnastiky MDDM
Termín: 17. ‑ 21. 8. 2020
Příměstský tábor pro akvabely 
a florbalisty
Cena: 1 300 Kč, kritérium pro přijetí: 
kroužek akvabel nebo florbalistů MDDM 
Termín: 24. ‑ 28. 8. 2020

PŘIPRAVUJEME:
MASOPUSTNÍ PRŮVOD OSTROVEM
8. února od 15.00 hod.
Masopust je oblíbenou maškarní zába‑
vou, při které se lidé veselí, hodují a pře‑
vlékají se do rozmanitých kostýmů. Při‑
pravte se na tuto taškařici, kde budeme 
hodnotit dětskou a dospělou masku, 
pojíme dobroty a budeme i tančit.
LYŽAŘSKÁ ŠKOLIČKA 
NA BOŽÍM DARU
24. – 28. února
V  době jarních prázdnin zveme děti 
na lyžování pod vedením zkušených 
lyžařských instruktorů. Akce je určena 
pro děti ve věku 8 – 12 let. 
Přihlášky: online nebo osobně 
v MDDM od 10. 2. 2020
SPORTOVNÍ AREÁL
V  měsíci lednu jsou všechna hřiště 
uzavřena a zůstanou tak až do 17. 3. 
2020. Vstup na sportoviště bude mož‑
ný v závislosti na počasí pouze po do‑
hodě s pracovníky domu dětí.
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

http://www.mddmostrov.cz
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EKOCENTRUM MDDM OSTROV
SBĚR LESNÍCH PLODŮ – VYHLÁŠENÍ 
VÍTĚZŮ
Ve čtvrtek 19. 12. 2019 proběhlo za účasti 
zástupců společnosti Lesy ČR slavnostní 
vyhlášení vítězů soutěže ve sběru lesních 
plodů. Na prvním místě se umístili Mar‑
tin a Terezka Mikoláškovi, kteří nasbírali 
200 kg, na druhém místě Nela Štěpánková 
197,5 kg, na třetím místě Veit Adam se 178 
kg a na čtvrtém místě Štefan Nežatický 
s  Natálkou Magenheimovou, kteří spo‑
lečně nasbírali 111,5 kg. Celkem jsme les‑
níkům předali 962 kg kaštanů. Přikrmovat 
jimi budou zvěř v oboře Hájek. Děkujeme 
všem za účast a vítězům gratulujeme.
PŘIHLAŠOVÁNÍ 
NA PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
zahájíme v pondělí 3. 2. 2020 v 8.00 hod. 
online nebo osobně v Ekocentru. V přípa‑
dě online přihlášení je nutné mít předem 
založený účet v našem klientském centru 
na odkaze https://mddmostrov.iddm.cz/ 
Návod k  registraci čtěte na našem webu 
v kapitole „Klientské centrum“.

Přírodovědný příměstský tábor
Cena: 1 300 Kč; Místo konání: EC; Kritéri‑
um pro přijetí: věk 7 ‑ 12 let
Termíny: 7. ‑ 10. 7. 2020; 20. ‑ 24. 7. 2020; 
3. ‑ 7. 8. 2020, 17. ‑ 21. 8. 2020
PROHLÍDKY PRO VEŘEJNOST
Po ‑ Pá 13.00 ‑ 17.00 hod. vstup zdarma
Dopolední hodiny jsou vyhrazeny návštěvám 
kolektivů MŠ, ZŠ, ŠD a jiných školských zařízení. 
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem návštěvníkům, kteří na‑
šim zvířátkům přinesli suché pečivo a jiné 
laskominy. Budeme velice rádi za další ta‑
kovou podporu.
INFORMACE K AKCÍM A KROUŽKŮM
Po ‑ Pá 10.00 ‑ 17.00 hod. na tel. 731 615 658, 
602  600  995, FB ‑ Ekocentrum MDDM 
Ostrov, www.mddmostrov.cz/ekocentrum

Jitka Mašková,
pedagogický pracovník 

Ekocentra MDDM Ostrov

KLUB ČESKÝCH 
TURISTŮ
Kalendář veřejných turistických akcí 
v lednu 2020

1. 1. 2020 Krušné hory: Novoroční  
 výstup na hradní  
 zříceninu Šumná  

4. 1. 2020 Podkrušnohoří:  
 Okolím Jirkova

11. 1. 2020 České středohoří:  
 Švestková dráha 
 Kouřící kopec Boreč

18. 1. 2020 Poohří: 
 Do Vojkovic nad Ohří 
 na tatarský biftek

1. 2. 2020 Slavkovský les: 
 Mariánské Lázně 
 Zimním krajem léčivých vod 

RNDr. František Wohlmuth,
předseda KČT Slovan Karlovy Vary 

MIRÁKL OBHÁJIL TITUL MISTRŮ SVĚTA
Hned dvě Mistrovství světa, v modern 

dance a v jazz dance, se konala na začát‑
ku prosince v polském městě Rawa Ma‑
zowiecka. Tanečníci skupiny Mirákl se do 
tohoto prestižního klání, kterého se zúčast‑
nilo přes 4 000 tanečníků z 38 států celé‑
ho světa, protančili se 17 choreografiemi. 
Stejně jako minulý rok si titul Mistrů světa 
odvezla dětská jazzová formace Dr. JAZZ, 
tituly vicemistrů poté přidali tanečníci jak 
v jazzu (2. místo malá dětská skupina), tak 
v modern dance (3. místo formace i malá 
skupina). Další finálová umístění v obrov‑
ské konkurenci poté vytančil i  juniorský 
tým Miráklu. „Není jednoduché udržet 
krok s tanečníky, kteří tančí i profesionál‑
ně na tanečních akademiích a školách. Od 
našich svěřenců to vyžaduje velkou zodpo‑
vědnost k tréninkům, zároveň i   fyzickou 
a  psychickou připravenost před samot‑
nou soutěží. Jsme nesmírně pyšní na své 
tanečníky, že jako reprezentanti České re‑
publiky toto zvládají i při plném studijním 
programu na jedničku. Ráda bych však   

poděkovala i dvěma trenérkám a choreo‑
grafkám, se kterými společně pracujeme 
na choreografiích i taneční přípravě taneč‑
níků. Právě známky za choreografii, které 
od uznávané mezinárodní poroty dosaho‑
valy často nejvyššího počtu, také rozhodují 
o konečném umístění. Jsou jimi Markéta 

Vajdíková a Marta Šafářová, odchovanky‑
ně Miráklu, které se od svých 14 let podílí 
na stavbě a vymýšlení choreografií pro 
naše tanečníky. Marta se navíc aktivně vě‑
nuje jak tanci ve výběrové skupině, tak i své 
sólové taneční kariéře.

Andrea Klugová

JUBILEJNÍ ZIMOPLAVECKÉ ZAHÁJENÍ ROKU
V sobotu 4. 1. 2020 se s úderem 11. hodiny a 11. minuty opět ponoří zimoplavci do studeného lednového 

rybníka Dolní Hlinice za fotbalovým hřištěm FK Ostrov. Určitě si to s nimi na břehu užijí početní diváci a malí 
i velcí bruslaři ze zamrzlé hladiny, pokud příroda dovolí. Určitě se můžete těšit na zimoplaveckou hymnu, svařák, 
vzpomínku na akademika Běhounka i další atrakce. Přijďte nasát atmosféru desátého ročníku této malé, přesto 
pocitově intenzivní a hlavně veselé akce.

Miloslav Liška

http://www.mddmostrov.cz
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KARLOVARŠTÍ SOKOLOVÉ OSLAVILI 100 LET
V roce 2019 oslavila Tělocvičná jedno‑

ta Sokol Karlovy Vary 100  let od svého 
založení. Při příležitosti tohoto význam‑
ného jubilea uspořádala jednota dne 
4. 11. 2019 v krajské knihovně v Karlových 
Varech slavnostní oslavu spojenou s ver‑
nisáží sokolské výstavy. Zahájení prove‑
dl starosta jednoty br. Michal Mendel. 
Oslava se konala za účasti řady hostů, 
především starostky České obce sokolské 
Hany Moučkové, náměstka primátorky 
statutárního města Karlovy Vary, pana 
Josefa Kopfsteina, mezi přítomnými členy 
Sokola Karlovy Vary byla i sestra Zdeňka 
Janischová, která je vedoucí cvičitelkou 
sokolských žákyň v  Ostrově. Přítomní 
byli i členové spřátelených spolků skautů 
a četníků v dobových uniformách (z Os‑
trova přítomen p. Ing. Josef Macke).

Významnou součástí slavnostního od‑
poledne bylo dekorování karlovarského 
praporu pamětní stuhou z rukou samot‑
né starostky ČOS Hany Moučkové. Poté 
následovalo ocenění významných cvičite‑
lů a činovníků jednoty za jejich dobrovol‑
nou a obětavou práci. Ti obdrželi děkovný 
list a drobné upomínkové předměty. Ce‑
lým slavnostním odpolednem provázel 
zpěvem sokolských písní Karlovarský pě‑
vecký sbor pod vedením pana Martina 

Matušky. Po závěrečném zazpívání české 
státní hymny se všichni přesunuli do haly, 
kde byla výstava zahájena slavnostním 
přestřižením pásky.

Na celkem 15 panelech bylo možné 
nalézt informace a snímky o historii a vý‑
znamu Sokola v pohraničí, všesokolských 
sletech a celkovém vývoji Sokola od jeho 
založení. Dále bylo možno si prohlédnout 
ve čtyřech prosklených vitrínkách drob‑
né sokolské předměty, včetně sokolských 

odznaků zapůjčených br. Františkem 
Hrbáčkem z Teplic.

Akce by se nemohla konat bez finanční 
podpory Karlovarského kraje a  vzdělava‑
telského odboru ČOS. S touto pomocí byla 
na počest tohoto významného jubilea vy‑
dána publikace Historie Sokola v Karlových 
Varech od založení jednoty v roce 1919 do 
roku 2019.

Vlastimil Baumgärtl,
vzdělavatel T. J. SOKOL Karlovy Vary

Starostka ČOS připíná pamětní stuhu na prapor karlovarské sokolské jednoty.

DOPIS OSTROVSKÝM FANOUŠKŮM
Čas letí čím dál tím větším tempem a my 

vstupujeme, společně s vámi, do nového 
roku, který bude jistojistě ještě zábavnější 
a plnější než roky předchozí. V uplynulém 
roce se nám podařilo uskutečnit spoustu 
odvážných plánů, a to především díky pod‑
poře Města Ostrov, ostrovskému domu 
kultury a v neposlední řadě díky vám.

Sehráli jsme neuvěřitelných 30 pohá‑
dek a  14 celovečerních představení po 
celém kraji i  mimo něj. Ve  spolupráci 

s Vladimírem Křížem jsme sepsali hranou 
prohlídku a provedli vás tak historií Mlýn‑
ské stezky z  Jáchymova do Horního Žďá‑
ru. Svou roli jsme sehráli i jako významné 
historické osobnosti při zahajování lázeň‑
ské sezony v  nedalekém Jáchymově. Na 
Mezinárodním festivalu kresleného hu‑
moru ve Františkových Lázních jsme po‑
bavili scénkami z  gynekologického pro‑
středí, opět z  vlastního pera. Jedním 
z  vrcholů sezony byla naše aktivní účast 

na Mezinárodním pohádkovém festivalu 
Fabulix v Annabergu, kde jsme byli nejen 
čestnými hosty v čele průvodu, ale sehráli 
jsme další z  našich autorských pohádek 
v  česko ‑německém provedení. Nechyběli 
jsme ani na významných ostrovských ak‑
cích, jako byl Den pro Ostrov, Love festival 
nebo Loučení s  prázdninami. Premiérově 
jsme sehráli celkem devět představení a vi‑
dět nás bylo při masopustech, halloweenu 
i mikuláši.

Mezi výčtem našich úspěchů nesmí chy‑
bět ani čestná uznání za herecké výkony. 
Na divadelní přehlídce v  Horažďovicích 
ho získala Šárka Jarošová za roli Agnes ve 
hře Rocker a dvě staré dámy. Z pohádky 
Dorotka a Pentlička si jej za své role Jeníka 
a Dorotky odnesli Pavla Vinopalová a Pa‑
vel Franka. V rámci ankety Karlovarského 
kraje Senior roku 2019 obdržel z  rukou 
hejtmanky jedno z mimořádných ocenění 
také principál našeho spolku Jan Mareš.

Veškeré tyto úspěchy jsou pro nás po‑
vzbuzením do další sezony. Věříme, že se 
nám je v  roce letošním podaří překonat 
a opět tím pro vás přichystat přímo neo‑
dolatelný, ochotnickým nadšením nabitý 
rok 2020.

Za Ochotníky z Ostrova,
Lena Pintnerová
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DŮM KULTURY PŘIPRAVUJE
KLÁŠTERNÍ SLAVNOSTI,
POUŤ K PANNĚ MARII VĚRNÉ

čtvrtek 8. 5. koncert vojenské hud‑
by z Plzně v klášterním kostele s předá‑
ním ceny Občan města Ostrova

sobota 9. 5. poutní slavnost v  kos‑
tele sv. Michaela a Panny Marie Věrné 
s průvodem do klášterního areálu.

Celodenní slavnost s  bohatým pro‑
gramem pro celou rodinu. V rámci slav‑
nosti se nově uskuteční setkání vojáků, 
kteří sloužili v  ostrovských kasárnách. 
www.icostrov.cz/klasterni‑slavnosti 

SLAVNOSTI SVĚTEL
sobota 16. 5. 2020, zámecký park

Oslava svátku sv. Jana Nepomucké‑
ho. Výtvarné dílny v  letohrádku, prů‑
vod od kostela sv.  Michaela a Panny 
Marie Věrné do parku a uctění památ‑
ky sv. Jana Nepomuckého puštěním 
světýlek po vodě.

VELKÝ DĚTSKÝ DEN,
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ KOUPALIŠTĚ
sobota 30. 5. 2020, ostrovské koupaliště

Odpoledne plné her, soutěží a kon‑
certů pro celou rodinu. Na neděli 31. 5. 
je v Domě kultury připravena pro děti 
divadelní show Na kouzelném palouč‑
ku mj. s JŮ a HELE z pořadu Studio Ka‑
marád České televize.

DEN PRO OSTROV 
A JEHO PARTNERSKÁ MĚSTA
pátek 12. 6. a sobota 13. 6. 2020, 
klášterní areál, ostrovský zámek a park

Pátek 12. 6. koncert brněnského sym‑
fonického orchestru v rámci festivalu J. 
C. F. Fischera v klášterním kostele 

Sobota 13. 6. otevření nových 

expozic na ostrovském zámku a před‑
stavení projektu Znovuoživené Kruš‑
nohoří. V odpoledním programu v zá‑
mecké zahradě vystoupí talentované 
děti ze zájmových kroužků MDDM a 
ZUŠ Ostrov. Na večer jsou připraveny 
muzikálové melodie Mamma Mia a 
program zakončí Kamil Střihavka s ka‑
pelou. www.icostrov.cz/den‑pro‑ostrov

HISTORICKÝ PIKNIK  VIKTORIÁN‑
SKÁ ÉRA A STEAMPUNK
neděle 12. 7. 2020, zámecký park

Nechte se s námi strhnout viktorián‑
skou érou a  kouzlem parní technolo‑
gie. Letošní piknik se ponese v duchu 
obludária. Během dne proběhnou 
ukázky parních strojů, čeká vás steam‑
punková módní přehlídka a připrave‑
na bude řada výtvarných dílen.

OSTROVSKÝ ŠLÁGR ANEB KON‑
CERT OBLÍBENÝCH MELODIÍ
středa 22. 7. 2020, zámecký park

Odpolední koncert pro milovníky 
starších melodií. V programu vystoupí 
Duo Kamélie – Hana Buštíková a Dana 
Vlková, Martha a  Tena Elefteriadu – 
zpěvačky řeckého původu a další zají‑
maví hosté.

MICHAELSKÁ POUŤ
neděle 27. 9. 2020, Staré město

Poutní mše v  kostele sv. Michaela 
a Panny Marie Věrné, kulturní program 
na Starém náměstí, zábavné atrakce 
pro děti, bohaté občerstvení a stán‑
kový prodej. V  rámci pouti den ote‑
vřených dveří v  Ekocentru a MDDM 
spolu s oblíbenou výstavou Ostrovská 
kolejnice. www.icostrov.cz/pout 

52. DĚTSKÝ FILMOVÝ A TELEVIZNÍ 
FESTIVAL OTY HOFMANA
sobota až pátek 10. ‑ 16. 10. 2020

Filmový svátek tentokrát na téma 
„Cestujeme letem světem“. Týden plný 
soutěžních projekcí, besed, worksho‑
pů, seminářů, her a soutěží, divadel‑
ních představení pro dospělé i pro 
děti, koncertů a setkání s významnými 
hosty.  V příštím roce to bude 100 let, 
co se „narodil“ Spejbl, proto se už teď 
můžete těšit na divadelní představení 
Spejbla a  Hurvínka a na spoustu zají‑
mavých akcí. www.festivalostrov.cz   

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO STROMU
neděle 29. 11. 2020, 
Mírové náměstí Ostrov 

Tradiční vystoupení dětí ostrovských 
mateřských a základních škol včetně 
oblíbených Májových sluníček doplní 
koncert koled z celého světa. Pro do‑
pisy pro Ježíška si opět přijde Nebeský 
pošťák.

STAROMĚSTSKÝ ADVENT
neděle 20. 12. 2020, Staré náměstí

Poslední adventní neděle patří setká‑
ní na Starém městě v Ostrově se Spol‑
kem ostrostřelců Ostrov, tanečním 
souborem Mirákl a dalšími vystupují‑
cími, kteří přijdou všem lidem popřát 
klidné a pohodové Vánoce.

DK Ostrov

PLACENÁ INZERCE

http://www.icostrov.cz/klasterni-slavnosti
http://www.icostrov.cz/den-pro-ostrov
http://www.icostrov.cz/pout
http://www.festivalostrov.cz
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T Ř Í K R Á L O V Á   K O L E D A 
v Ostrově a okolí 

3. až 14. ledna 2020
Vykoledovaná částka bude použita na podporu provozu 

našich domovů v Hroznětíně a Ostrově. 

Děkujeme za vaše otevřené srdce i ruku k pomoci. 

Římskokatolická farnost Ostrov ve spolupráci s Oblastní charitou Ostrov 
vás zvou na 

T Ř Í K R Á L O V Ý   K O N C E R T 
Oranžerie Václava Havla, Městská knihovna Ostrov 

11. ledna 2020 od 16.00 hodin

vystoupí dětský pěvecký sbor CANTICA, vede sbormistryně Irina Širokaja 

– VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ (určeno na záměr Tříkrálové sbírky 2020) –

Přejeme vám vše dobré v novém roce 2020. 
Oblastní charita Ostrov (www.ostrov.charita.cz)
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CARPE ART ZVE 
NA VÝSTAVU  
„RADOST V NÁS“

Rok uplynul od naší poslední výsta‑
vy „Mezi svými“ v  Oranžerii Václava 
Havla Městské knihovny Ostrov. Stále 
hledáme inspiraci k malování. Čas strá‑
vený na Mariánské, tentokrát na chatě 
Boubelce, přinesl radost všem, kteří 
se s chutí pustili do prázdných pláten, 
abychom opět mohli uspořádat v oblí‑
bených prostorách výstavu. Přijďte se 
mezi nás podívat. Strávíte s námi jeden 
podvečer a  odnesete si dobrou nála‑
du z  již tradičního příjemného setká‑
ní. Vernisáž otevře výstavu v  sobotu 
4. 1. 2020 v 17.00 hod. Výstava potrvá 
do 30. 1. 2020.

Mgr. Světlana Klečková,
vedoucí Carpe art

DIFADELNÍ 
PREMIÉRA

Náš ostrovský spolek DIFadlo, z. s. se 
dočkal a na 28. 1. 2020 si pro vás nazkoušel 
svou první divadelní hru s názvem HŘBI‑
TOVNÍ AKTOVKY z pera Jany Sobotkové.

„Co přijde po smrti?“ Na tuto otázku 
vám odpoví černá komedie ze hřbitov‑
ního prostředí, kde se mezi sebou prolí‑
nají světy živých a mrtvých. Dějem vás 
provede osamělý hrobník, který teprve 
až po smrti zjistí, že jeho život teprve 
začal. Věříme, že se tématu hry nezalek‑
nete, bát se totiž opravdu nemáte čeho.

Zahrát si hru, která osloví dospělého 
diváka je asi vyvrcholením každého diva‑
delního spolku, zvláště jde ‑li o  amatéry/
ochotníky. Náš spolek se k tomuto kroku 
chystal už od samotného počátku, ale jak 
už to bývá, nic není hned a my si museli 
počkat. A tak jsme čekali na parťáky, kteří 
se k nám přidají a budou mít stejné nad‑
šení pro věc. Měli, ale kámen úrazu byl 
většinou čas, ten je v dnešní době zkrát‑
ka vzácností. Pak jsme čekali na režiséra. 
V životě je spousta změn a nám se nevy‑
hýbaly. Nakonec jsme všechny našli! Ano, 
máme herce i režiséra. Velký dík patří Janu 
Mašatovi z  perninského divadla Kopec, 
který nám nabídl pomocnou ruku, a tím 
se to celé mohlo dát do pohybu. Společ‑
ně jsme z her, které bychom vám jednou 
chtěli zahrát, vybrali Hřbitovní aktovky, 
které nám přišly fajn už proto, že si v nich 
mohou zahrát všichni, kteří v našem spol‑
ku mohou a chtějí. I proto v nich kromě 
členů našeho DIFadla uvidíte i dva herce 
z divadla KOPEC.

Když tyto řádky píšu, ještě nevím, jak 
naše premiéra dopadne, ale věřím, že když 
ji zahrajeme s chutí, určitě nám nějaké chy‑
bky odpustíte. Za náš spolek DIFadlo si 
upřímně přeji, abychom si to naše společné 
POPRVÉ hlavně užili. Všichni, bez výjimky.

Vstupenky jsou v  prodeji již od 
1. prosince minulého roku.

Za spolek DIFadlo,
Martina Novotná,

principál spolku

TÉČKO NA ROCKOVÉ VLNĚ
V  pátek 17.  1.  2020 vás od 20.00 

hod. zveme do T ‑klubu DK Ostrov na 
pořádnou rockovou jízdu, o kterou se 
postarají kapely Dlouhej Kouř a Laza‑
reth Oldies Rock.

Blues rockové trio Dlouhej Kouř 
vystoupí v  kombinaci rockerů, které 
znáte z  kapel  Coda a  Tajfun. Velmi 
sympatická trojice z  Rakovníka, Já‑
chymova a Karlových Varů do vás na‑
leje výživnou dávku muziky z  vlastní 
tvorby i převzatými skladbami.

Lazareth Oldies Rock v  Ostrově 

netřeba příliš představovat. Ač pů‑
vodně neplánovali, že by kdy hráli na 
veřejnosti, v  současnosti jsou snad 
nejznámější partou muzikantů v  re‑
gionu, která v  letošním roce oslaví 
krásných 10 let na hudební scéně. Pro 
radost svoji, a  hlavně tu vaši, zahrají 
staré rockové pecky, okořeněné i tro‑
chou toho hard & heavy. Rozhodně si 
tento večer v  dobré rockové společ‑
nosti nenechte ujít.

Zuzana Janecká,
produkce DK Ostrov

Myslivecké sdružení Krušnohor Oldříš, z.s.

vás zve na

IIXX..  MMYYSSLLIIVVEECCKKÝÝ  PPLLEESS
který se koná dne 1. 2. 2020 od 20:00 v DK Ostrov.

K tanci a poslechu hraje Horalka Kraslice

Čeká na Vás bohatá (nejen) zvěřinová tombola
(bažanti, kachny, divoká prasata, mufloní, dančí, jelení, víno, sekt, dorty atd.) 

Vstupné: 180 - 220 Kč, předprodej vstupenek v DK Ostrov od ledna 2020.

STĚHOVÁNÍ
ČR + EVROPA

chleRY
DO

L
bře
evně

tel./fax:
mobil:

353 220 554
602 444 940

INZERCE
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VOLNÝ ČAS

Slevy ze vstupného:
Sleva na jednorázovém vstupném do městské sauny Ostrov 
pro děti od 6 do 15 let, seniory nad 65 let a držitele průkazů ZTP 
a ZTP/P ve výši 50 % ze stávající ceny vstupného.
Děti do 6 let mají vstup zdarma.

Adresa: Hlavní 1221, Ostrov
Facebook: @saunaostrov.cz

MĚSTSKÁ 
SAUNA
OSTROV

MĚSTSKÁ SAUNA OSTROV

Neděle a pondělí: zavřeno

Úterý až pátek:
Sobota:

16.00 – 21.00 hod.
14.00 – 18.00 hod.

Jednorázové: 120 Kč

Permanentka na 10 vstupů: 1100 Kč = 110 Kč / 1 vstup

Permanentka na 20 vstupů: 2000 Kč = 100 Kč / 1 vstup

Otevírací doba:

Vstupné:

Neděle a pondělí: zavřeno

Úterý až pátek:
Sobota:

16.00 – 21.00 hod.
14.00 – 18.00 hod.

Jednorázové: 120 Kč

Permanentka na 10 vstupů: 1100 Kč = 110 Kč / 1 vstup

Permanentka na 20 vstupů: 2000 Kč = 100 Kč / 1 vstup

PŘÍJEM TELEVIZE 
V OSTROVĚ

V posledních měsících jste jistě za‑
znamenali řadu informací o změně 
typu vzdušného (tzv. terestrického) 
vysílání v České republice, kdy se pře‑
chází z formátu  DVB‑T na DVB‑T2. 
Rád bych vás tímto informoval o tom, 
že v  našem regionu dojde k  vypnutí 
signálu DVB‑T z  vysílače Klínovec ve 
středu 12. 12. 2020.

Pro uživatele kabelové televize 
v  Ostrově, kteří mají digitální televi‑
zi schopnou přijímat televizní signál 
v HD kvalitě, tato změna neznamená 
vůbec nic. O vše se postará její pro‑
vozovatel. Nutno dodat, že současně 
s  přechodem na formát DVB‑T2 se 
v  kabelové televizi přestává vysílat 
analogově. 

Ti, kteří nejsou připojení k  ostrov‑
ské kabelové televizi, musí mít tele‑
vizi schopnou přijímat signál DVB‑T2 
s kódováním HEVC, satelit nebo IPTV. 
Nové televize jsou opatřeny pečetí, že 
tento standard splňují. Pokud si ne‑
chcete kupovat novou televizi, může‑
te zvolit efektivnější cestu a pořídit si 
tzv. SET TOP BOX, který umí přijímat 
signál DVB‑T2. Vedle dvou výše uve‑
dených možností existují i další řešení 
jako třeba nabídka služeb různých sa‑
telitních  nebo IP operátorů. 

Ing. Marek Poledníček,
místostarosta města

https://www.facebook.com/saunaostrov.cz/
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DALŠÍ BADMINTONOVÉ MEDAILE
Na vítězné vlně pokračovali hrá‑

či z  oddílu badmintonu TJ Ostrov na 
dalších třech turnajích. Oddíl si při‑
pomene v  roce 2020 pětapadesát let 
nepřetržitého trvání od jeho založení 
v  roce 1965. Výborné výsledky v  pře‑
cházejících ročnících, spolu s výsledky 
probíhající sezony 2019/2020, jsou dů‑
stojným příspěvkem k tomuto výročí. 
Všem, kteří se na nich podílejí, patří 
uznání a poděkování.
Most
V  Mostě 3.  11.  2019 na celostátním 
turnaji GP C obsadil Fabián Šula vyni‑
kající druhé místo ve dvouhře. Druzí 
byli s Bárou Müllerovou i v mixu.
XVII. ročník turnaje v párových dis‑
ciplínách ‑ Klatovy

Tři ostrovští hráči si 9. 11. 2019 zajeli do 
Klatov pro medaile. Bodovali ve dvou 
z pěti vypsaných disciplín. Zlato přivezli 
manželé Šulovi za vítězství v mixu, stří‑
bro přidal ve dvouhře Jan Šula a 6. místo 
obsadil Jan Žemlička. Žemlička se Šulou 
byli v pánské čtyřhře těsně čtvrtí.
XI. ročník ‑ Kynžvart
V lázeňském městě se 16. 11. 2019 ode‑
hrál již XI. ročník turnaje ve čtyřhrách 
o putovní pohár Lázní Kynžvartu. Mezi 16 
účastníky byli Pavel Hauer, Jiří Mácha, Jan 
Žemlička a Martina Karbulková. Mise se 
nadmíru vydařila. Dvojice Mácha/ Hauer 
turnaj překvapivě vyhrála, na pátém mís‑
tě skončil pár Žemlička s Karbulkovou.

Jiří Mácha,
předseda badmintonového oddílu

PŘÍPRAVY ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE 
V KARLOVARSKÉM KRAJI FINIŠUJÍ

Karlovarský kraj se intenzivně připra‑
vuje na Hry  IX. zimní olympiády dětí 
a mládeže. Region bude hostit 1980 spor‑
tovců, trenérů a dalších členů krajských 
výprav, z  toho bude 101 sportovců re‑
prezentovat Karlovarský kraj. Olympiáda 
začne slavnostním ceremoniálem v kar‑
lovarské KV Areně v neděli 19. 1. 2020 od 
15.00 hod. Společně s předsedou České‑
ho olympijského výboru Jiřím Kejvalem 
to médiím potvrdila hejtmanka Jana 
Mračková Vildumetzová.

„Přípravami na olympiádu žijeme prak‑
ticky celý předolympijský rok. V součas‑
nosti jsou připravena a  zasmluvněna 
jednotlivá sportoviště včetně zimních sta‑
dionů, dokončují se plánované investice. 
Příkladem toho je například zázemí pro 
rozhodčí, nová garáž pro rolbu a mazací 
boxy pro běžecké lyžování na Jahodové 
louce u  Božího Daru. Organizační tým 
dolaďuje potřebné detaily od startovních 
čísel, až po přehledný informační systém. 
Zajištěno je ubytování, stravování a  dal‑
ší zázemí pro sportovce a  členy výprav. 
V akci je promo team s maskotem – ve‑
verkou Čiperkou – který upozorňuje na 
konání olympiády na každé větší spor‑
tovní akci v  kraji. Ve školách pořádáme 
besedy s  ambasadory, tedy slavnými 
sportovci. Olympijský dům v  Thermalu 
nabídne program pro veřejnost, chystá‑
me také dva velké medailové ceremoniá‑
ly. Na všechny sportovce, fanoušky a další 
návštěvníky olympiády se moc těšíme 
a doufáme, že se jim v našem kraji bude 
líbit a  odvezou si odtud kromě medailí 
i  skvělé zážitky,“ uvedla hejtmanka Jana 
Mračková Vildumetzová s  tím, že nyní 

probíhá nábor dobrovolníků, kteří by byli 
ochotni se zabezpečením akce pomoci.

„Potěšilo mě, že v  největším zájmu 
celé akce je sportovec. Karlovarský 
kraj dělá vše pro to, aby se zde všichni 
účastníci cítili dobře. Netradičně bude 
odměněno dokonce šest nejlepších 
sportovců oproti klasickým třem, aby 
si co nejvíce z nich odvezlo kromě zá‑
žitků i drobné ocenění. Pro ty nejlepší 
jsou připravené krásné originální me‑
daile, které se nedají zaměnit s žádnou 
jinou,“ zhodnotil přípravy Karlovarské‑
ho kraje předseda Českého olympij‑
ského výboru Jiří Kejval.

Karlovarský kraj oslovil významné spor‑
tovní osobnosti našeho regionu i z celé ČR, 
aby se stali ambasadory olympiády, kteří se 
budou v průběhu akce zapojovat do besed 

či setkání se sportovci i fanoušky. „Mám ob‑
rovskou radost z toho, že mezi ambasadory 
je naše tenisová hvězda Markéta Vondrou‑
šová ze Sokolova, která je určitě velkým vzo‑
rem pro mladé sportovní talenty. Spolupra‑
cují s námi ale i další slavná sportovní jména. 
A  ráda bych odtajnila, že vlajkonošem 
výpravy Karlovarského kraje se stane šesti‑
násobný mistr ČR v  běžeckých lyžařských 
disciplínách Milan Šperl, který se účastnil 
olympiád v Salt Lake City, Turíně i Vancou‑
veru,“ dodala hejtmanka. Pro případ potře‑
by zdravotní péče či rychlého zásahu budou 
v olympijských areálech k dispozici zdravot‑
ničtí záchranáři a členové Horské služby ČR, 
o bezpečnost všech se postarají městští po‑
licisté i Policie ČR.

Mgr. Jana Pavlíková,
tisková mluvčí Karlovarského kraje

Foto: Zleva česká tenisová hvězda, ambasadorka olympiády Markéta Vondroušová a bývalý český 
běžec na lyžích, olympionik a budoucí vlajkonoš krajské výpravy Milan Šperl.
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CYKLOTEAM OSTROV - RESUMÉ 2019
Zazvonil zvonec a sezóny 2019 je ko‑

nec. Ano, je to tak, v průběhu posledního 
měsíce roku se konala „už jen“ řada slav‑
nostních vyhlášení. Naši svěřenci jezdili 
zejména pohár Karlovarského kraje CKK 
a  pohár Peruna (severozápadní pohár 
v MTB), občas, když byl volnější víkend, 
si do toho individuálně střihli závod 
z  poháru Chebského, Ašského či Plzeň‑
ského a někteří se nebáli ani konkurence 
v rámci Českého poháru v rámci celé re‑
publiky. V loňském roce jsme se ukázali 
na silničních závodech (CKK, Giro, Český 
pohár) a dokonce i náš hlavní hřebec tea‑
mu Tomáš Urbánek okusil chuť dráhové 
cyklistiky (MČR). Suma sumárum, my 
trenéři (Markéta Lepíková, Jiří Čechman, 
Jindřich Stuchl, Filip Berger, František Ko‑
šek a  já) jsme s  celkovými výsledky na‑
šich žlutých jezdců spokojeni. V každém 
závodě (i v celkovém poháru) jsme vždy 
měli velký úspěch a nikdy neudělali ostu‑
du, naopak jsme byli vždy vidět a i soupe‑
ři záviděli jak výkony jednotlivých jezdců, 
tak hlavně i  bezva atmosféru v  samot‑
ném kolektivu týmu (pozn.  průběžné 
hodnocení výkonů s výsledky jsou k dis‑
pozici na facebooku Cykloteam Ostrov).

A právě i díky dobré atmosféře v Cy‑
kloteamu Ostrov se dostavily i  vyni‑
kající výsledky za průběh roku 2019, 
kdy v poháru Cyklistiky Karlovarského 

Kraje (CKK) získali naši svěřenci cel‑
kem 11 pohárů (MTB i  silnice), v  po‑
háru Peruna 7 pohárů a v Chebském 1 
pohár, a to vždy napříč mládežnických 
kategorií od 6 do 16 let. V rámci Čes‑
kého poháru jsme sice žádný pohár 
nezískali, ale v  některých kategoriích 
jsme se dostali i  díky našemu „deta‑
šovanému“ pracovišti z  Rakovníka do 
Top 10. I za tyto výsledky jsem vděčný, 
protože v rámci profesionálních týmů 

jsme, my „amatéři“, vidět.
Na závěr bych chtěl poděkovat čle‑

nům Cykloteamu Ostrov za vynikající 
práci a reprezentaci a všem rodičům za 
podporu a  výchovu dětí vedených ke 
sportu. Dále Městu Ostrov, Karlovar‑
skému kraji a soukromým subjektům za 
finanční podporu Cykloteamu Ostrov.

Na úplný závěr přeji všem hodně štěs‑
tí, zdraví a úspěchů v novém roce 2020.

Tomáš Michlík

PERIPETIE S TELEVIZNÍM SIGNÁLEM
Již brzy i do našeho kraje dorazí ra‑

dikální změna televizního vysílání. Stá‑
vající vysílání DVB ‑T bude ukončeno 
a nahrazeno novým kvalitnějším DVB‑
‑T2. Změna signálu bude pro mnohé 
znamenat výměnu televize, úpravu 
antény či nákup nového set ‑top boxu. 
Nejsem odborník na televizní vysílání, 
a tak se zdržím dalších odborných rad. 
Pojďme se ale v této souvislosti na skok 
podívat do minulosti.

První pokusy o příjem televizního vy‑
sílání v  našem regionu započaly v  září 
roku 1953. Parta nadšenců, povětšinou 
zaměstnanců uranových dolů, pobíha‑
la po kraji a  snažila se zachytit signál 
našeho prvního televizního vysílače  – 
Petřina. Úspěch se dostavil u Děpolto‑
vic. Tento první zdárný počin podnítil 
místní k  založení Okresního radioklu‑
bu Svazarmu v Ostrově nad Ohří. Jako 
nejvýhodnější se pro vysílač jevil Klíno‑
vec. Dostat však povolení nebylo nijak 
snadné. Přesto se nakonec zadařilo 
a první měření ukázala, že nejvyšší hora 
Krušných hor je opravdu vhodným mís‑
tem pro vybudování televizního vysíla‑
če. Po dvouletém jednání s  národním 

podnikem Tesla konečně svazarmovci 
14. 8. 1957 vztyčili na Klínovci čtyřice‑
timetrový stožár. Zařízení u paty stožá‑
ru bylo spojeno s  nedalekou Loučnou 
a  amatérské antény byly nasměrovány 
mezi Sokolov a  Karlovy Vary. Zaříze‑
ní samotného vysílače bylo umístěno 
v  hotelovém pokoji číslo 104. Vysílač 
o  výkonu 400 Wattů byl zprovozněn 
21.  12.  1957. Obraz i  zvuk zkušební‑
ho provozu byl zachycen v  Ostrově 
a v Tuhnicích u Karlových Varů.

Díky zdárnému pokusu stoupl ještě 
před Vánoci tohoto roku v  Ostrově 
zájem o  televizní přijímače. Zejmé‑
na horníci s  nadprůměrnými platy si 
mohli moderní výdobytek doby snad‑
no dovolit. Před prodejnou elektro 
v novém moderním obchodním domě 
Brigádník stály doslova fronty (OD Bri‑
gádník, později OD Prior, zahájil v Os‑
trově provoz v roce 1955). Na pultech 
bylo možné zakoupit nejen českoslo‑
venské televizory, ale k  dispozici byly 
i  přístroje ze Sovětského svazu. Tak 
jako dnes však panovala obava, zda 
zahraniční televizory budou schopny 
úpravy pro signál z retranslační stanice 

na Klínovci. Nakonec však zákazníci 
mohli být spokojeni, protože i  sovět‑
ské televizory si dokázaly po úpravě 
s československým signálem poradit.

Jáchymovská kronika uvádí, že re‑
translační stanice byla díky Svazarmu 
dokončena na konci roku 1958. Vysí‑
lač na Klínovci tak umožnil v širokém 
okolí příjem pražského vysílání. Na 
závěr jen malá poznámka. Současný 
televizní vysílač, dominanta Krušných 
hor, byl na Klínovci vybudován pozdě‑
ji, a to v letech 1967 až 1973.

Ing. Josef Macke

Na snímku z roku 1960 prodej televizorů  
v OD Brigádník.

POHLED DO HISTORIE
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2.1.
 čtvrtek
17.30 hod.

 

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

ZAKLETÉ PÍRKO
režie: Zdeněk Troška | Česko | pohádka

3.1.
 pátek
20.00 hod.

 

 

AMUNDSEN

AMUNDSEN

režie: Espen Sandberg | Norsko, Švédsko, Česko | drama,
dobrodružný, životopisný | | (*12) 125 min. vstupné:  120 Kč 

režie: Espen Sandberg | Norsko, Švédsko, Česko | drama,
dobrodružný, životopisný | | (*12) 125 min. vstupné:  120 Kč 

4.1.
 sobota
17.30 hod.

4.1.
 sobota
20.00 hod.

9.1.
čtvrtek
17.30 hod.  

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II.
režie: Chris Buck, Jennifer Lee | USA | animovaný, muzikál

| 103 min. vstupné: 100 Kč

 

TROLLOVÉ A KOUZELNÝ LES
režie: Kevin Munroe | Norsko, Kanada | animovaný, rodinný 

| 90 min. vstupné: 120 Kč  

10.1.
 pátek
17.30 hod.

10.1.

17.1.

18.1.

 pátek

 pátek

 sobota

20.00 hod.

17.30 hod.

17.30 hod.

 

NA NOŽE

DOLITTLE

CATS

režie: Rian Johnson | USA | komedie, krimi, drama, thriller
130 min. | (*15) vstupné: 130 Kč 

režie: Stephen Gaghan  | USA | komedie, rodinný, fantasy 
vstupné: 150 Kč 

režie: Tom Hooper | Velká Británie, USA | muzikál, komedie, 
drama, fantasy | 106 min. | (*12) vstupné: 130 Kč 

 

 

 

MŮJ PŘÍBĚH

PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA

NA NOŽE

DOLITTLE

CATS

režie: Libor Adam, Hana Hendrychová | Česko | romantický, drama
90 min. | (*12) vstupné: 120 Kč 

režie: Miloslav Šmídmajer | Česko | krimi, komedie
(*12) vstupné: 130 Kč 

režie: Rian Johnson | USA | komedie, krimi, drama, thriller
130 min. | (*15) vstupné: 130 Kč 

režie: Stephen Gaghan  | USA | komedie, rodinný, fantasy 
vstupné: 130 Kč 

režie: Tom Hooper | Velká Británie, USA | muzikál, komedie, 
drama, fantasy | 106 min. | (*12) vstupné: 130 Kč 

 

POD VODOU
režie: William Eubank | USA | akční, thriller, horor, sci-fi

| 95 min. vstupné: 120 Kč 

23.1.
 čtvrtek
17.30 hod.

23.1.
 čtvrtek
20.00 hod.

 

PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
režie: Marta Ferencová | Česko, Slovensko | komedie
(*12) vstupné: 130 Kč  

 

POD VODOU
režie: William Eubank | USA | akční, thriller, horor, sci-fi

| 95 min. vstupné: 120 Kč 

24.1.
 pátek
17.30 hod.

2.1.
čtvrtek
20.00 hod.

 

 

(*15) vstupné: 120 Kč 

NENÁVIST

NENÁVIST

režie: Nicolas Pesce | USA | horor

režie: Nicolas Pesce | USA | horor
(*15) vstupné: 120 Kč 

 

ZAKLETÉ PÍRKO
režie: Zdeněk Troška | Česko | pohádka

| 94 min. vstupné: 130 Kč dospělí, 110 Kč děti

 

 

30.1.

31.1.

 čtvrtek

 pátek

17.30 hod.

17.30 hod.

 

 

CESTA ZA ŽIVOU VODOU

CESTA ZA ŽIVOU VODOU

režie: Mikkel Brænne Sandemose | Norsko | fantasy, dobrodružný
| 99 min. vstupné: 130 Kč 

režie: Mikkel Brænne Sandemose | Norsko | fantasy, dobrodružný
| 99 min. vstupné: 130 Kč 

11.1.

16.1.

11.1.

16.1.

17.1.

sobota

čtvrtek

sobota

čtvrtek

pátek

20.00 hod.

20.00 hod.

17.30 hod.

17.30 hod.

20.00 hod.

18.1.
 sobota
20.00 hod.

 

PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA
režie: Miloslav Šmídmajer | Česko | krimi, komedie
(*12) vstupné: 130 Kč 

 

 

 

PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST

RICHARD JEWELL

MIZEROVÉ NAVŽDY

režie: Marta Ferencová | Česko, Slovensko | komedie
(*12) vstupné: 130 Kč  

režie: Clint Eastwood | USA |drama 
| (*15) 129 min. vstupné: 130 Kč

režie: Adil El Arbi, Bilall Fallah | USA | krimi, akční, 
komedie, thriller | (*15) vstupné: 120 Kč

24.1.

30.1.

31.1.

 pátek

 čtvrtek

 pátek

20.00 hod.

20.00 hod.

20.00 hod.

9.1.
čtvrtek
20.00 hod.

 

90 min. | (*12) vstupné: 120 Kč 

MŮJ PŘÍBĚH
režie: Libor Adam, Hana Hendrychová | Česko | romantický, drama
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3.1.
 pátek
17.30 hod.

co? 

2.1.
 čtvrtek
17.30 hod.

 

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

ZAKLETÉ PÍRKO
režie: Zdeněk Troška | Česko | pohádka

3.1.
 pátek
20.00 hod.

 

 

AMUNDSEN

AMUNDSEN

režie: Espen Sandberg | Norsko, Švédsko, Česko | drama,
dobrodružný, životopisný | | (*12) 125 min. vstupné:  120 Kč 

režie: Espen Sandberg | Norsko, Švédsko, Česko | drama,
dobrodružný, životopisný | | (*12) 125 min. vstupné:  120 Kč 

4.1.
 sobota
17.30 hod.

4.1.
 sobota
20.00 hod.

9.1.
čtvrtek
17.30 hod.  

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II.
režie: Chris Buck, Jennifer Lee | USA | animovaný, muzikál

| 103 min. vstupné: 100 Kč

 

TROLLOVÉ A KOUZELNÝ LES
režie: Kevin Munroe | Norsko, Kanada | animovaný, rodinný 

| 90 min. vstupné: 120 Kč  

10.1.
 pátek
17.30 hod.

10.1.

17.1.

18.1.

 pátek

 pátek

 sobota

20.00 hod.

17.30 hod.

17.30 hod.

 

NA NOŽE

DOLITTLE

CATS

režie: Rian Johnson | USA | komedie, krimi, drama, thriller
130 min. | (*15) vstupné: 130 Kč 

režie: Stephen Gaghan  | USA | komedie, rodinný, fantasy 
vstupné: 150 Kč 

režie: Tom Hooper | Velká Británie, USA | muzikál, komedie, 
drama, fantasy | 106 min. | (*12) vstupné: 130 Kč 

 

 

 

MŮJ PŘÍBĚH

PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA

NA NOŽE

DOLITTLE

CATS

režie: Libor Adam, Hana Hendrychová | Česko | romantický, drama
90 min. | (*12) vstupné: 120 Kč 

režie: Miloslav Šmídmajer | Česko | krimi, komedie
(*12) vstupné: 130 Kč 

režie: Rian Johnson | USA | komedie, krimi, drama, thriller
130 min. | (*15) vstupné: 130 Kč 

režie: Stephen Gaghan  | USA | komedie, rodinný, fantasy 
vstupné: 130 Kč 

režie: Tom Hooper | Velká Británie, USA | muzikál, komedie, 
drama, fantasy | 106 min. | (*12) vstupné: 130 Kč 

 

POD VODOU
režie: William Eubank | USA | akční, thriller, horor, sci-fi

| 95 min. vstupné: 120 Kč 

23.1.
 čtvrtek
17.30 hod.

23.1.
 čtvrtek
20.00 hod.

 

PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
režie: Marta Ferencová | Česko, Slovensko | komedie
(*12) vstupné: 130 Kč  

 

POD VODOU
režie: William Eubank | USA | akční, thriller, horor, sci-fi

| 95 min. vstupné: 120 Kč 

24.1.
 pátek
17.30 hod.

2.1.
čtvrtek
20.00 hod.

 

 

(*15) vstupné: 120 Kč 

NENÁVIST

NENÁVIST

režie: Nicolas Pesce | USA | horor

režie: Nicolas Pesce | USA | horor
(*15) vstupné: 120 Kč 

 

ZAKLETÉ PÍRKO
režie: Zdeněk Troška | Česko | pohádka

| 94 min. vstupné: 130 Kč dospělí, 110 Kč děti

 

 

30.1.

31.1.

 čtvrtek

 pátek

17.30 hod.

17.30 hod.

 

 

CESTA ZA ŽIVOU VODOU

CESTA ZA ŽIVOU VODOU

režie: Mikkel Brænne Sandemose | Norsko | fantasy, dobrodružný
| 99 min. vstupné: 130 Kč 

režie: Mikkel Brænne Sandemose | Norsko | fantasy, dobrodružný
| 99 min. vstupné: 130 Kč 

11.1.

16.1.

11.1.

16.1.

17.1.

sobota

čtvrtek

sobota

čtvrtek

pátek

20.00 hod.

20.00 hod.

17.30 hod.

17.30 hod.

20.00 hod.

18.1.
 sobota
20.00 hod.

 

PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA
režie: Miloslav Šmídmajer | Česko | krimi, komedie
(*12) vstupné: 130 Kč 

 

 

 

PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST

RICHARD JEWELL

MIZEROVÉ NAVŽDY

režie: Marta Ferencová | Česko, Slovensko | komedie
(*12) vstupné: 130 Kč  

režie: Clint Eastwood | USA |drama 
| (*15) 129 min. vstupné: 130 Kč

režie: Adil El Arbi, Bilall Fallah | USA | krimi, akční, 
komedie, thriller | (*15) vstupné: 120 Kč

24.1.

30.1.

31.1.

 pátek

 čtvrtek

 pátek

20.00 hod.

20.00 hod.

20.00 hod.

9.1.
čtvrtek
20.00 hod.

 

90 min. | (*12) vstupné: 120 Kč 

MŮJ PŘÍBĚH
režie: Libor Adam, Hana Hendrychová | Česko | romantický, drama
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3.1.
 pátek
17.30 hod.
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VÝHERNÍ KŘÍŽOVKA

TAJENKA KŘÍŽOVKY 
O CENY
Vážení čtenáři,

správné znění tajenky křížovky z mi‑
nulého čísla je PO STUDENÉM PROSIN‑
CI BÝVÁ ÚRODNÝ ROK. Z  úspěšných 
luštitelů byla vylosována paní Věra Vl‑
ková, která obdrží dvě volné vstupenky 
na vybrané představení Domu kultury 
Ostrov.

Tajenku křížovky z  tohoto čís‑
la zašlete nejpozději do 6.  února 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 vylosuje‑
me výherce, který získá vstupenky na 
některou z  kulturních akcí Domu kul‑
tury Ostrov. Jméno výherce zveřejníme 
v Ostrovském měsíčníku. Redakce mě‑
síčníku vám děkuje za zájem o křížovku 
a přeje příjemné chvíle při luštění.

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

„Původní středověké založení města 
Ostrova, které se rozkládalo v místech 
současného hřbitova na pravém břehu 
říčky Bystřice, dodnes připomíná nej-
starší dochovaná architektonická pa-
mátka města. Tato sakrální stavba byla 
postavena již před rokem 1226 a slouži-
la jako hlavní ostrovský svatostánek až 
do výstavby nového farního kostela ve 
2. polovině 14. století.“

INZERCE

mailto:mesicnik@ostrov.cz


Casino Royale

PLES  MĚSTA OSTROVA

25 .  01 .  2020

DŮM  KULTURY  OSTROV

WELCOME  DR INK  OD  1 9 : 30  /  ZAHÁJEN Í  VE  20 :00

 
MODERÁTOR

PETR  Č IMPERA

 

VSTUPNÉ

450  KČ  /  400  KČ  

3 50  KČ  /  300  KČ

PŘEDPRODEJ  POUZE

V  I C  NA  MÍROVÉM  NÁM .

PROGRAMOVÉ  VSTUPY

Ž I VÉ  SOCHY ,  TS  MIRÁKL

MOB I LN Í  CAS INO

M ICHAELA  HALADOVÁ  A  J I Ř Í  GROSS

JM  DANCE  STUD IO

PŮLNOČN Í  PŘEKVAPEN Í

FOTO  KOUTEK

KOKTE J LOVÝ  BAR

HUDBA  K  TANC I  I  POSLECHU

BRAND  NEW  BAND ,  PRAHA

DAL IBOR  JANDA  

&  J I Ř INA  ANNA  JANDOVÁ

KATEŘ INA  BODLÁKOVÁ   &

HENRY  WOLF

DJ  SCAMP

WWW . D K - O S T R O V . C Z  /  WWW . I C O S T R O V . C Z


