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po proběhlých podzimních volbách 
a předešlých zkušenostech jsme se 
jako vítězné hnutí rozhodli, že ve ve-
dení města budeme pokračovat v no-
vém koaličním složení a já se s důvě-
rou partnerů stanu novým starostou 
Ostrova. Nyní se již nechceme ohlí-
žet zpět, ale začít pracovat pro všech-
ny občany našeho krásného města.

Touto cestou bych chtěl tedy nej-
prve poděkovat všem úředníkům 
na ostrovské radnici. Všem zaměst-
nancům příspěvkových organizací. 
A mnoha dalším, kteří nám pomáha-
jí v těžších začátcích našeho funkč-
ního období. Pro ně ani pro nás to 
není úplně jednoduché. Velice si vá-
žím vašeho nasazení. Děkuji.

Po několika týdnech ve funkci 
vidím, že můžeme jako Ostrováci 

všichni společně posunout naše měs-
to opět kupředu. A cítím tuto novou 
naději i od mnoha ostrovských obča-
nů, se kterými jsem v dennodenním 
kontaktu. Dejte nám prosím chvíli 
čas a my vás přesvědčíme, že chceme 
pro město poctivě pracovat s plným 
nasazením.

Blíží se vánoční svátky a konec 
roku. Všem občanům Ostrova bych 
chtěl jménem vedení města popřát 
klidný advent. A do nového roku 
hlavně hodně zdraví, síly a co nej-
méně starostí v roce 2023. A pokud 
vám budeme schopni s něčím po-
moci, neváhejte se na nás obrátit. 
Jsme tu pro vás, vážení ostrovští 
spoluobčané.

Váš starosta David Hanakovič

Za 5 let tak občané Ostrova budou 
moci ochutnat stejné ovoce, jaké 
kdysi jedli naši dědové a babičky –  
hrušeň Charneuskou, původně po-
cházející z Belgie. Jako nahodilý se-
menáč byla nalezena u města Char-
neu v polovině 19. stol. Plody má 
střední velikosti a protáhlého tvaru, 
barvy žluté s červeným líčkem. Její 
chuť je lahodná, sladká a šťavnatá. 
Ke sklizni dozrávají v září. Odrů-
da je mrazuvzdorná a odolná vůči 

Ve dnech 26.–27. 10. 2022 bylo na cyklostezce nedaleko 
Květnové za pomoci občanů města a nadšenců vysazeno 
40 hrušní. Jedná se o staré dobré odrůdy pěstované 
v minulosti v okolí Ostrova. 

strupovitosti. Na Přeloučsku se jí 
říká Fíkovka nebo Krehule. Organi-
zátorem, hlavním koordinátorem 
a odborným garantem v jedné osobě 
byl Ing. Martin Lípa spolu se svým 
týmem. Občané Ostrova si tak mohli 
vyzkoušet pod odborným vedením, 
co to znamená v pravém slova smys-
lu zasadit si strom, udělat kolem něj 
ochranu proti nízké i vysoké zvěři 
a oplotit mladý kmínek. Věřím, že 
pro mnohé to byl zážitek, a panu Lí-

povi se pomoc dobrovolníků hodila. 
Zajímá Vás, kde jsou v Ostrově 

i jeho okolí místa, kde si lze bez 
obav natrhat jablka, hrušky, třešně, 
ořechy nebo byliny? Pak si najděte 
stránku https://map.na-ovoce.cz/.

Na závěr snad jen dodat podstat-
né – etický kodex neboli dodržování 
základních pravidel. 
1.  Primárně zjišťujeme, zda sběrem 

plodů neporušujeme žádná vlast-
nická práva.

2.  Pečujeme nejen o stromy, ale 
i okolní přírodu a zvířata, která 
v ní žijí.

3.  O své objevy se dělíme s ostatní-
mi uživateli.

4.  Zapojujeme se do údržby a výsadby 
nových ovocných stromů.

TIP: Zajděte si pěšky nebo zajeďte 
na kole na minivýlet v okolí Ostro-
va za poznáním místa nově vysaze-
ných ovocných stromů. 

Dita Poledníčková,
manažer cestovního ruchu, 
Městský úřad Ostrov
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Vážení ostrovští spoluobčané,
S L O V O  S T A R O S T Y

První vítání občánků ve funkci starosty města. 
Velmi dojemný zážitek.

CYKLOSTEZKU NEDALEKO KVĚTNOVÉ 
ZDOBÍ 40 NOVĚ VYSAZENÝCH HRUŠNÍ
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Ostrovská teplárenská informuje 
O CENĚ TEPLA NA ROK 2023

Pohodové prožití 
vánočních svátků, 
hodně zdraví, 
úspěchů a úspěšné 
vykročení do 
nového roku Vám 
přeje kolektiv 
pracovníků 
Ostrovské 
teplárenské, a.s.,

V našem Kotelníčku jsem napsal: „Chceme v roce 2023 
udržet nadále nejnižší cenu v kraji. Tím, že máme nakou-
pený levný plyn, ze kterého budeme vyrábět elektřinu, 
nám paradoxně pro udržení ceny tepla pomůže vysoká 
cena elektřiny, kterou budeme prodávat.“ Článek jsem 
psal 15. srpna a od té doby došlo k několika zásadním změ-
nám, které tehdy nikdo nemohl v takové míře předvídat. 
V té době jsme kupovali štěpku v průměru za 111 Kč/GJ,  
v říjnu přišli dodavatelé štěpky s požadavkem minimální 
ceny štěpky pro 1. čtvrtletí roku 2023 ve výši 200 Kč/GJ 
s předpokladem dalšího růstu. Oproti srpnu bude tedy 
cena štěpky vyšší o cca 80 % a meziročně o cca 110 %. My 
jsme v té době měli spočítané, že v případě dalšího nárůs-
tu ceny štěpky až o 25 % a současného poklesu prodejní 
ceny elektřiny jen o 30 % udržíme cenu tepla a nebudeme 
muset vůbec zdražovat. Opravdu jsme v létě nepředpo-
kládali, že při očekávané inflaci okolo 20 % štěpka zdraží 
meziročně o více než 100 % a současně cena elektřiny na 

denním trhu, kde obchodujeme, klesne o více než 60 %.  
Kalkulaci, že při námi v létě předpokládaných cenách by-
chom opravdu nemuseli zdražovat, předložím dozorčí radě 
společnosti na jednání, které se bude konat po termínu 
uzávěrky OM. Teplárnu řídím s přestávkou již 23 let, ale to, 
co se děje na energetickém trhu zejména ve druhém polo-
letí, jsem ještě nezažil. Omlouvám se, že náš černý scénář 
vývoje cen vstupů byl výrazně nižší, než je skutečnost, pro-
to musíme zvýšit cenu tepla.

Na enormní nárůst ceny štěpky jsme ihned zareagovali 
tak, že významně zvýšíme podíl výroby tepla z uhlí. Výroba 
tepla z uhlí při současných cenách štěpky je pro nás eko-
nomicky výhodnější, což má pozitivní vliv na cenu tepla, 
a zvýšení ceny nemusí být tak velké, jako by bylo při zacho-
vání podílu výroby tepla ze štěpky, jak bylo plánováno pro 
letošní rok. 

Protože budeme zvyšovat cenu tepla z nejnižší ceny v kra-
ji a jedné z nejnižších cen v ČR, vypadá předpokládané 
zvýšení ceny tepla v rozmezí 30–35 % hrozivě. I po tomto 
zdražení bude naše teplo patřit k nejlevnějším v kraji i ČR. 
V kalkulaci ceny tepla předpokládáme snížení spotřeby tep-
la vlivem drahoty o cca 13 % (některé teplárny plánují až 
20 %), což má také nepříznivý vliv na cenu tepla, protože 
stálé náklady musíme rozpustit do menšího množství pro-
daného tepla. V letošním roce jsme kalkulovali náklady na 
vytápění a ohřev teplé vody na průměrný byt ve výši cca 
17 635 Kč vč. DPH za rok. V roce 2023 při očekávané nižší 
spotřebě předpokládáme náklady na vytápění a ohřev teplé 
vody na průměrný byt ve výši cca 20 521 Kč vč. DPH za rok, 
tj. nárůst plateb o cca 16 % (nižší než předpokládaná in-
flace), což představuje nárůst cca 240 Kč na průměrný byt 
a měsíc. Přesné ceny tepla zveřejníme až po jejich projed-
nání v dozorčí radě společnosti, ale nepředpokládám, že by 
došlo k zásadním změnám oproti údajům uváděným výše. 
Pokud by nebyl zrušen vládní příspěvek na úhradu nákladů 
na teplo, tak by v plné míře domácnostem pokryl nárůst 
nákladů na teplo.

Závěrem bych chtěl sdělit, že zdražení tepla v žádném pří-
padě nelze přisoudit novému vedení města, ale ani starému. 
Troufnu si tvrdit, že ani představenstvu, které se snaží svou 
prací dopady změn vstupů na cenu tepla minimalizovat.

Tibor Hrušovský, předseda představenstva,
Ostrovská teplárenská, a. s.

Navýšení ceny tepla 
z pohledu vedení města
Vážení spoluobčané,
o zvýšení ceny tepla v Ostrově se nové vedení města Os-
trova dozvědělo při prvním jednání s panem Hrušovským, 
předsedou představenstva akciové společnosti Ostrovská 
teplárenská, které se konalo dne 4. listopadu 2022.

Od vedení města byly panu Hrušovskému kladeny samo-
zřejmě otázky, jak je možné, že ke zvýšení ceny tepla dochá-
zí tak nečekaně, když před zářijovými komunálními volba-
mi bylo deklarováno udržení nejnižších cen tepla. Odpověď 
pana Hrušovského byla obsáhlá, nicméně pro vedení města 
dost neuspokojivá. Vedení města má i za to, že pan Hrušov-
ský v médiích používá dost nešťastnou formulaci, že zdra-
žení tepla je „jen o pár stovek“. To samozřejmě celou situaci 
bagatelizuje a v době, kdy se zdražují potraviny, spotřební 
zboží, voda, energie a teď i teplo a TUV, to pro obyvatele 
Ostrova opravdu není jen o „pár stovek“. Je potřeba si uvě-
domit, že navýšení ceny tepla a TUV o 30–35 % znamená ve 
výsledku zvýšení ceny z 612 Kč/GJ na 815 Kč/GJ odebrané-
ho tepla a TUV. V době, kdy nové vedení města připravuje 
rozpočet města na rok 2023, jsme samozřejmě museli také 
reagovat na neočekávané navýšení ceny tepla a zjistit, jak se 
toto navýšení projeví v hospodaření, zejména příspěvkových 
organizací, jako jsou základní školy, mateřské školy, ZUŠ, 
MDDM a další organizace zřizované městem, které jsou na 
teple a TUV od společnosti Ostrovská teplárenská, a. s.,  
závislé. Ve výsledku se toto nenadálé navýšení ceny tepla 
a TUV projeví navýšením výdajů města o 3 mil. Kč.

Chceme věřit, že se nám podaří i přes navýšení cen vody, 
energií, tepla a TUV, ale i navýšení cen např. stavebních 
materiálů aj. sestavit rozpočet tak, aby město nestrádalo 
a mohlo se i nadále rozvíjet.

David Hanakovič, starosta města
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Turistický informační kanál je moderní novinkou
V průběhu září a října 2022 byl v Ostrově dokončen 
moderní informační kanál pro turisty a občany města. 
Prostřednictvím obrazovek rozmístěných na klíčových 
místech zobrazuje pravidelně aktualizovaný multime- 
diální obsah.

Aktuální informace vždy na dosah
V rámci zlepšení efektivity přenosu informací a zvýšení 
marketingových aktivit jsme zřídili multimediální Turis-
tický informační kanál (TIK), který obsahuje aktuální na-
bídku turistických cílů a kulturních akcí v regionu Ostrov 
a blízkém okolí, zejména v Krušných horách.

Co se zobrazuje?
Základem obsahu jsou obrazové prezentace, krátké video-
spoty, informace o kulturních akcích, program kin, pláno-
vané koncerty a další události. Součástí obsahu jsou i další 
užitečné informace, jako je například datum, čas, informa-
ce o počasí, svátcích apod.

Snadná správa z jednoho místa
Velikou výhodou tohoto řešení je snadná správa obsahu 
z jednoho místa a v případě potřeby prakticky okamžitá 
aktualizace. Správa probíhá prostřednictvím redakčního 
systému, který umožňuje vzdáleně naprogramovat play-
listy pro jednotlivé TV. V kulturním domě se tak budou 
přednostně zobrazovat programy kulturních akci a na ji-
ných zařízeních bude např. obsah relevantní lokalitě, ve 
které je obrazovka umístěna.

Jednoduché technické řešení
K zobrazování obsahu slouží běžné LCD televize, do kte-
rých je multimediální obsah přenášen pomocí prostřed-
nictvím minipočítačů, které jsou připojeny k internetu.

Kde jsou umístěny obrazovky?
V rámci projektu byly obrazovky nainstalovány v Infocen-
tru Na Zámku, 2x v Infocentru v Domě kultury, Dvoraně 
MěÚ Ostrov, galerii Podhoubí (podloubí Staré radnice), 
klášterním areálu (kostel Zvěstování Panny Marie v Ost-

rově), v hotelu Subterra – recepce a v hale vlakového ná-
draží.

Projekt Informační a evidenční systém pro rozvoj ces-
tovního ruchu v Ostrově byl spolufinancován z Progra-
mu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského 
kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu v Karlovar-
ském kraji.

Petr Jakubes, 
manažer komunikace, 
Městský úřad Ostrov

Dočasná změna úředních hodin 
pracovišť úřadu práce
Od pondělí 24. 10. 2022 došlo v rámci celé ČR k dočas-
né úpravě úředních hodin, během kterých poskytují 
zaměstnanci Úřadu práce ČR služby klientům v rámci 
osobního jednání. Opatření je výsledkem vzájemné do-
hody Ministerstva práce a sociálních věcí a Úřadu práce 
ČR. Do konce letošního roku budou kontaktní praco-
viště pro veřejnost otevřena v pondělí a ve středu od 
8.00 do 17.00 hodin, v úterý od 8.00 do 11.00 hodin. 
Ve čtvrtek lidé osobně vyřídí jen záležitosti týkající se 
oblasti zaměstnanosti a mimořádné okamžité pomoci 
(MOP). V pátek bude režim stejný jako dosud, tzn. pro 
předem objednané klienty, prvotní evidenci uchazečů 
o zaměstnání a žadatele o MOP.
(red)
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Inzerce

Výběrová řízení na pronájem plně zrekonstruovaných bytů
V termínu od 14. 11. 2022 do 23. 12. 2022 byla vyhlá-
šena výběrová řízení na pronájem plně zrekonstruova-
ných bytů v majetku města Ostrov. V nabídce je 8 bytů 
2+1, a to na adresách: Hlavní třída 704/5, Brigádnic-
ká 708/8, Hlavní třída 795/17, Hlavní třída 796/28, 
Hlavní třída 797/35, Hlavní třída 800/60, Brigádnická 
1031/19, Brigádnická 1035/55.

Každá kuchyň má připravené připojení na myčku 
a digestoř, v koupelně pak připojení na pračku. Ve 
všech koupelnách je vana. Podlahy v bytě mimo koupel-
nu a WC jsou vinylové. Kuchyňská linka není součástí 
vybavení těchto bytů. 

Výběrová řízení proběhnou formou obálkové meto-
dy, kdy zájemci nabízí cenu za 1 m² plochy bytu, při-
čemž nejnižší možná nabídka je 80 Kč za 1 m². 

Podání žádostí je možné pouze fyzicky v podatelně 
Městského úřadu v Ostrově, a to předepsanou formou –  
na tiskopisech k tomu určených. Žádosti spolu s přílo-
hami musí být vloženy do obálky a řádně označeny – 
„Výběrové řízení + adresa bytu a NEOTEVÍRAT“.  

Žádosti musí být řádně vyplněné, kompletní – včetně 
požadovaných příloh. Po ukončení termínu příjmu žá-
dostí bude na webových stránkách města a také na úřední 

desce města zveřejněno datum, místo a čas otevírání obá-
lek. Otevírání obálek výběrovou komisí je veřejné, jedná-
ní výběrové komise se tedy může zúčastnit veřejnost. 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví po jednání vý-
běrové komise zpracuje vyhodnocení žádostí a předlo-
ží Radě města Ostrov návrhy na obsazení bytů. Rada 
města poté vydá usnesení, na jehož základě budou byty 
přiděleny.

Podrobné informace k výběrovým řízením, včetně 
žádostí o tyto byty, naleznete na webových stránkách 
města www.ostrov.cz v sekci Témata – Bydlení – Výbě-
rová řízení na zrekonstruované byty. Tiskopisy žádos-
tí včetně informací jsou k dispozici také na městském 
úřadu, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, přízemí, 
kancelář A108. Případné telefonické dotazy směrujte 
na referentku bytové agendy odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví, paní Anežku Štrichelovou, tel.: 354 224 
808, e-mail: astrichelova@ostrov.cz. Zájemcům přejeme 
hodně štěstí.

Anežka Štrichelová, 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, 
Městský úřad Ostrov

Ve čtvrtek 3. listopadu 2022 oslavila krásné životní jubi-
leum 100 let občanka našeho města, paní Olga Tlustá.

Do dalších let jí popřál nejen její syn Zdeněk, se kte-
rým žije ve společné domácnosti a který se o ni příklad-
ně stará, ale osobní přání a dárek ve formě dárkového 
koše byly předány i za město Ostrov. K blahopřáním se 
tak připojilo nejen vedení města v čele se starostou  Da-
videm Hanakovičem, ale i hejtman Karlovarského kra-
je. Paní Olga je velice vitální a skromná dáma, která si 
velmi váží péče svého syna. Paní Olze přejeme hodně 
zdravíčka, pohody a optimismu do dalších let. 

Kateřina Matyášová, 
vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, 
Městský úřad Ostrov



Památku válečných veteránů 
uctili i v Ostrově
11. 11. v dopoledních hodinách položili starosta David 
Hanakovič a místostarostka Kateřina Domalípová vě-
nec u pamětní desky budovy městského úřadu. Den vá-
lečných veteránů se slaví celosvětově u příležitosti kon-
ce první světové války. Proč vlčí mák? Květy vlčího máku 
pokrývaly hroby vojáků padlých na západní frontě a sta-
ly se symbolem tohoto svátku. Ten, kdo si v tento den 
připnul na oděv vlčí mák, vyjadřuje úctu všem válečným 
veteránům a dalším bojovníkům za svobodu. Vy, kdo 
jste si vlčí mák zakoupili, jste přispěli na přímou pomoc 
našim hrdinům a zachování jejich příběhů. 

U příležitosti tohoto významného dne se konal v 16.30 
hod. pietní akt v kapli sv. Floriána v klášterním areálu.  
Reprodukovaný hudební úvod, recitace básní, modlit-

by za naši zemi i oběti první světové války, ale i kladení 
květin a čestnou stráž Občanského střeleckého spolku 
Ostrov viděli a slyšeli všichni, kdo se přišli podívat a pa-
mátku válečných veteránů uctít. 

Dita Poledníčková,
manažer cestovního ruchu, 
Městský úřad Ostrov 
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Vítání občánků města Ostrov 
Dne 5. 11. 2022 od 9.00 hodin v obřadní síni na Staré 
radnici v Ostrově byli naposledy v letošním roce při-
vítáni noví občánci města Ostrov. 

Během slavnostní události přivítal starosta města Da-
vid Hanakovič šestnáct dětí. Vítání občánků se neslo 
v příjemném a rodinném duchu. Poděkování patří Dět-
skému centru Žabička a  Městské knihovně Ostrov za 
dárečky, které dětem věnovaly, žákům ZUŠ Ostrov pod 
vedením paní učitelky Daniely Šulc Králové za kulturní 
program a Infocentru DK Ostrov za pomoc s organizací.

Vítání občánků bude pokračovat i v následujícím roce 
2023. Již nyní jsou známy přesné termíny: 4. 2. 2023, 
17. 6. 2023, 14. 10. 2023

Ostrovští pamětníci opět zavzpomínali
Ve čtvrtek 20. října se ve společenském sále Domu kul-
tury v Ostrově uskutečnilo již XXIV. Setkání pamětní-
ků žijících v Ostrově mezi lety 1945 až 1965. Po nucené 
pauze během epidemie covidu-19 v roce 2020 a nízké 
návštěvnosti kvůli obavám z této nemoci v loňském 
roce se letos pamětníci sešli v hojném počtu. Akce se 
konala ve spolupráci města Ostrov a Spolku přátel měs-
ta Ostrova. Sváteční podvečer uvedla Marie Hellerová, 
předsedkyně SPMO, a poté pozvala na parket taneční 
skupinu ZUŠ pod vedením Karin Wintrové. K příjem-
nému posezení zahrála řadu známých a populárních 
melodií Iveta Müllerová. Tradiční součástí programu 
je diskuze nad starými fotografiemi, které připomínají 
naše město v různých časových obdobích jeho existen-
ce. Dlouholetým sběratelem těchto svědků naší historie 
je Josef Macke – člen Spolku přátel města, který kaž-
doročně seznamuje účastníky akce s nově získanými 
přírůstky své sbírky. Díky těmto pravidelným setkáním 
je možné shromáždit cenné materiály, které doplní 
bílá místa převážně v novodobé historii Ostrova. Jeden 

z účastníků akce napsal: „Samotné setkání bylo krásné. 
Ale! Setkal jsem se jen s několika současníky a uvědomil jsem 
si, jak mnoho nás ubylo…“
                              
Zuzana Železná, 
Odbor kanceláře starosty a vnitřní správy,
Městský úřad Ostrov

Zájemci o vítání občánků v těchto termínech se mo-
hou hlásit e-mailem na adrese acermakova@ostrov.cz 
nebo mschmiedova@ostrov.cz. Dále telefonicky na čís-
lech 354 224 826, 354 224 812 nebo osobně na Měst-
ském úřadě Ostrov, v kanceláři A111 v přízemí. 
K přihlášení je nezbytné uvést: 
– jména a příjmení obou rodičů
– jméno (jména) a příjmení dítěte
– trvalý pobyt
– datum a místo narození dítěte
– telefonický kontakt či e-mail alespoň na jednoho z rodičů

Kateřina Matyášová, 
vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, 
Městský úřad Ostrov
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Partnerské město Wunsiedel se rozloučilo s dlouholetým starostou
V neděli 30. října 2022 zemřel ve věku 68 let po dlou-
hé těžké nemoci emeritní starosta partnerského města 
Wunsiedel Karl Willi Beck. V čele města stál 18 let (2002–
2020). Jak uvedl současný starosta Nicolas Lahovnik, 
v osobnosti Karla Williho Becka, kterého přátelé oslovo-
vali Charly, ztrácí město výraznou osobnost, odvážné-
ho vizionáře a iniciátora, jehož stopy a působení budou 
ještě dlouho patrné. Jedním z mnoha příkladů může 
být projekt Wunsiedelská cesta energie (výroba energie 
z obnovitelných zdrojů), u jehož počátků stál a který je 
právě nyní, v časech energetické krize, nejvíce doceněn. 
Mezi další jeho počiny patří rekonstrukce školy a mateř-
ských škol, obnova města a další rozvoj wunsiedelského 
divadelního festivalu Luisenburg Festspiele, který byl 
jeho srdeční záležitostí. Velice významná byla i protipo-
vodňová opatření, která musel řešit krátce po nástupu 
do úřadu. Ta ochránila město před dalším poškozením. 
Karl Willi Beck také bojoval proti pravicovému extremis-

mu, o tom svědčí jím podporovaná iniciativa Wunsiedel 
ist bunt (Wunsiedel je pestrý), která prosazuje toleranci, 
demokracii, svobodu a mír. Stál rovněž u zrodu part-
nerství měst Ostrov a Wunsiedel, které bylo zpečetěno 
v roce 2009 v Ostrově a 2010 ve Wunsiedelu.

Poslední rozloučení s emeritním starostou proběhlo 
v sobotu 5. listopadu v městském kostele St. Veit a na 
městském hřbitově za účasti občanů, kolegů a zástupců 
partnerských měst, se kterými během své kariéry spolu-
pracoval – byla přítomna např. emeritní primátorka měs-
ta Schwarzenberg Heidrun Hiemer nebo místostarostka 
francouzského města Mende Regine Bourgade. Město 
Ostrov zde zastupoval bývalý zastupitel a starosta města 
Josef Železný, který v pověření současného starosty Davi-
da Hanakoviče položil na hrob smuteční kytici.

Zuzana Železná, Odbor kanceláře starosty a vnitřní správy,
Městský úřad Ostrov

Den seniorů a rodin
Mezinárodní den seniorů se každoročně slaví 1. října. 
Svátek se poprvé konal 1. října 1991. Je to den, kdy si při-
pomínáme problémy, které mají na seniory vliv, jako je 
stárnutí a zneužívání seniorů. Je to také den, kdy si lidé 
mají připomenout vše, co senioři pro společnost dělají.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského 
úřadu Ostrov ve spolupráci s Nemocnicí Ostrov, která 
je součástí zdravotnické skupiny Penta Hospitals CZ, 
a Domem kultury Ostrov se rozhodly našim seniorům 
poděkovat a tento den jim zpříjemnit. Zároveň si uvě-
domujeme, že je velmi žádoucí propojovat generace. 
Z těchto důvodů byl letos poprvé Den seniorů uspořá-
dán spolu se Dnem rodin.

V prostorách Domu kultury Ostrov byl připraven bo-
hatý program na celý den. Nemocnice Ostrov zajistila 
pro návštěvníky měření krevního tlaku, měření cukru, 
měření zraku a besedu na téma „Zdravý životní styl“ 
s primářem psychiatrického a psychoterapeutického 
oddělení Nemocnice Ostrov MUDr. Tomášem Turkem. 
Doprovodný program a zajištění občerstvení byly v re-
žii města Ostrov. 

Program začal v devět hodin vystoupením bubení-
ků. V půl dvanácté vystoupila paní Kateřina Bodláko-
vá za klavírního doprovodu pana Wolfa. Následovala 
ukázka činnosti Vězeňské služby ČR. Slavnostní den 
uzavřely svými vystoupeními mažoretky a gymnastky 
z Městského domu dětí a mládeže Ostrov. Při této pří-
ležitosti prezentovaly své služby Zdravotnické potřeby 
Petričko, Centrum pro rodinu a dítě Valika, Raná péče 
KUK, Služby pro rodinu, Prima rodina, Světlo Kadaň 
a Raná péče „Krůček“ Cheb. Akce se zúčastnily i Policie 
ČR a Městská policie Ostrov. V průběhu celého dne byl 
zdarma k dispozici fotokoutek. Dětské centrum Žabič-
ka zajišťovalo občerstvení a malování na obličej.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat za vynikají-
cí spolupráci všem vystupujícím, spoluorganizátorům 
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a službám, které se na akci podílely. Věřím, že si návštěv-
níci tento den užili, a budeme se těšit na další setkání. 
Moc bychom si přáli, aby se tato akce stala akcí tradiční.

Kateřina Matyášová,
vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví,
Městský úřad Ostrov

Inzerce
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Výlov rybníka Velký Borek přilákal stovky návštěvníků
Český rybářský svaz hospodaří od roku 1994 na soustavě 
Boreckých rybníků. Na největším z nich proběhl dne 29. 10. 
2022 tradiční výlov. Příprava na výlov započala den předem 
navezením nářadí, kádí a přívodem vody do kádí. Výlov za-
čal v 7 hod. a ukončen byl cca v 11 hod. Zúčastnilo se ho 
několik set návštěvníků, kteří z hráze pozorovali celou akci. 

Výsledek výlovu čítal: 45 metrických centů kapra, 3 met-
rické centy amura, 2 metrické centy štik, 3 sumci a ostat-
ních ryb (plotice, perlín, okoun atd.) cca 50 kg. Z celkového 
množství bylo Českému rybářskému svazu – místní organi-
zaci Karlovy Vary poskytnuto 14 metrických centů kapra pro 
zarybnění březovské přehrady a část pro řeku Ohři. Kromě 

toho byl z rybí obsádky kapra zarybněn i Velký Rybník, kam 
putovalo 25 metrických centů kapra. Průměrná váha kapra 
pro zarybnění byla 1,2 kg. Pro ostrovskou veřejnost byli vy-
členěni kapři o průměrné hmotnosti 2,8 kg a prodalo se cca 
6 metrických centů. Tím pro letošní rok skončily všechny 
výlovy organizace a nastává starost o zakomorované ryby, 
které počkají do jara 2023, než budou z komor rozvezeny na 
chovné rybníky. 

A ještě jedna dobrá zpráva na závěr. Dne 11. 2. 2023 se 
bude opět konat oblíbený rybářský ples. 
Lumír Pála, hospodář, 
Český rybářský svaz, místní organizace Ostrov

OSTROVSKÉ HASIČE VOLALI 
K PLANÉMU LETECKÉMU POPLACHU
Ostrovští dobrovolní hasiči byli v říjnu povoláni k letecké 
dopravní nehodě na karlovarském letišti. Tam s nimi po- 
dle slov starosty SDH Ostrov Milana Kuny vyjíždělo několik 
dalších jednotek z celého Karlovarska.

„Na místě jsme zjistili, že se naštěstí jedná o prověřovací cvi-
čení a k žádné nehodě nedošlo,“ vysvětlil starosta SDH s tím, 
že v říjnu ostrovští hasiči zasahovali u pětadvaceti událostí. 
V osmi případech se jednalo o takzvanou technickou po-
moc, v sedmi případech o dopravní nehodu. Dále hasiči lik-
vidovali pět požárů a čtyři úniky provozních kapalin. 

„Během našich zásahů jsme likvidovali obtížný hmyz, pomá-
hali s transportem pacienta do sanity, odstraňovali padlý strom 
v Damicích nebo asistovali při úniku plynu v bytovém domě 
v Hroznětíně,“ pokračuje dále Milan Kuna. 

Co se týká požárů, ty likvidovali ostrovští dobrovolní 
hasiči v Karlových Varech, Ostrově a Jáchymově. Doprav-
ní nehody pak pomáhali odstraňovat například v Ostrově, 
Karlových Varech – Bohaticích, u Nové Vísky nebo Boče. 
(red)

STRÁŽNÍCI MUSELI DO KŘOVÍ PRO PEJSKA A S OPILCEM NA ZÁCHYTKU
Špatné místo si pro souboj o slečnu svého srdce vybrali dva 
muži v Ostrově. Poměřovat síly si totiž začali mezi služeb-
nami městské a státní policie, a tak na sebe nenechal zásah 
strážníků dlouho čekat. „Ačkoli byl celý souboj spíše parodií na 
souboj mezi provazy, pár ran přeci jen padlo, a tak si oba rohov-
níky převzali policisté pro podezření ze spáchání trestného činu,“ 
popisuje jeden ze zásahů strážník Městské policie Ostrov 
Josef Linhart. 

Během toho dalšího museli strážníci pomoci nešťastné 
majitelce malého psíka, který se jí ztratil a nebylo po něm 

ani vidu, ani slechu. I přes veškerou snahu se ale první den 
psíka strážníkům najít nepodařilo. „Hned druhý den majitel-
ka telefonovala na služebnu znovu a už zdaleka nebyla tak ne-
šťastná jako spíše bezradná. Pejsek totiž nezmizel docela, nýbrž 
jen částečně. Jeho majitelka ho druhý den objevila vyplašeného 
uprostřed křoví, ze kterého se nemohl dostat ven. A tak strážníci 
přestali řešit otázku, kam pejsek zmizel, a začali řešit způsob, jak 
ho dostat ven,“ pokračuje dále ostrovský strážník s tím, že 
vše nakonec dobře dopadlo. 

A zatímco měla dvě setkání strážníků s majitelkou zatou-
laného pejska šťastný konec, dvě následná setkání strážníků 
s mládencem už tak veselá nebyla. Poprvé ho totiž nalezli 
v dopoledních hodinách v podnapilém stavu a museli ho 
převézt na protialkoholní stanici. A podruhé se o něj posta-
rali nejen strážníci, ale i příslušníci Policie ČR. „Mládenec 
totiž další den opět v podroušeném stavu začal okolo sebe na ná-
hodné občany rozstřikovat slzný plyn. Že se to nedělá, mu proto 
opět museli vysvětlit muži v uniformách, kteří si jej převezli na 
služebnu k dalším úkonům,“ dodal Josef Linhart.
(red)

Inzerce
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V roce 2020 uplynulo 10 let od podpisu smlouvy o part-
nerství našich měst ve Wunsiedelu. Zatímco oslavy výro-
čí podpisu tohoto dokumentu v Ostrově se nám podaři-

Fotokluby Ostrov a Wunsiedel vystavují společně v Paláci princů
lo v roce 2019 před koronavirovou pandemií realizovat, 
na slavnost u našich bavorských sousedů jsme si museli 
dva roky počkat. V rámci společného malého projektu 
10 let partnerství měst Wunsiedel–Ostrov, spolufinan-
covaného z Dispozičního fondu Euregia Egrensis /
Program přeshraniční spolupráce Česká republika – 
Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020/, proběhlo 
několik společných akcí. Kromě jiného byla během le-
tošní červnové Slavnosti kašen otevřena společná výsta-
va fotografií za účasti starosty města Wunsiedel Nicola-
se Lahovnika a zástupců fotoklubů obou měst Bořivoje 
Hořínka a Roberta Schickera. Od prosince tohoto roku 
do konce ledna 2023 budou moci tyto fotografie obdivo-
vat návštěvníci také v Městské knihovně Ostrov – Paláci 
princů. Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 1. pro-
since od 17.00 hodin.

Zuzana Železná, 
Odbor kanceláře starosty a vnitřní správy, 
Městský úřad Ostrov

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY 
DO TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDY 2023
Oblastní charita Ostrov hledá spolupracovníky pro 
Tříkrálovou sbírku, která se v Ostrově a okolí usku-
teční ve dnech 3. až 15. ledna 2023. Již dnes hledáme 
děti do skupinek po třech kolednících a k nim dospělé 
vedoucí, kteří budou „tři krále“ doprovázet do domů 
a bytů. Zájemci se mohou hlásit na tel. 777 767 050. 
Výtěžek sbírky bude určen na podporu provozu našich 
Domovů pokojného stáří v Ostrově a Hroznětíně. Po-
drobnosti se dozvíte na www.ostrov.charita.cz a face-
booku Oblastní charity Ostrov. Děkujeme Vám za pří-
zeň a podporu v uplynulém roce. Do roku 2023 Vám 
přejeme zdraví, více klidu a jistoty.

Tomáš Fexa,
ředitel Oblastní charity Ostrov

Betlémské světlo a vánoční program 
v Římskokatolické farnosti Ostrov 
kostel sv. Michaela archanděla a P. Marie Věrné

24. 12. 2022 Štědrý den
10.00–14.00 Betlémské světlo
24.00 Půlnoční bohoslužba

25. 12. 2022 Hod boží vánoční
10.00 Vánoční mše svatá
15.00 Vánoční koncert sboru Orbis Pictus

26. 12. 2022 sv. Štěpána
10.00 Mše svatá

1. 1. 2023 Nový rok
10.00 Mše svatá s požehnáním do nového roku

kaple Svaté Rodiny (Dům pro seniory, Hlavní tř. 1365)

24. 12. 2022 Štědrý den
13.00–14.00 Betlémské světlo
14.00 Půlnoční bohoslužba a zpívání koled

Aktuální a podrobné informace na www.farnostostrov.cz
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Máme pro vás vánoční koncerty, promítání i výstavy

Každý toto období prožíváme po 
svém a je to tak v pořádku. Náš tým 
v domě kultury prožívá vánoční čas 
už mnohem dříve než vy, protože 
připravit akci nebo naplánovat film 
chce svůj čas. Každá akce pak musí 
jít do světa, abyste se o ní dozvědě-
li, a i tomu předchází řada úkolů. 
Výsledkem jsou pak akce, na které 
chodíte, a musím vám všem za to 
poděkovat. Není nic krásnějšího, 
než když naše práce baví vás ostatní. 
A musím s radostí napsat, že i přes 
všechno, co se kolem nás děje, je náš 
program úspěšný a navštěvovaný. 

Kdybych měla nějaké akce dopo-
ručit a vyzdvihnout, určitě by to byly 
koncerty, které pro vás připravuje 
produkční Iva. Úspěšný vánoční po-
řad, ve kterém vystupuje Velmi malý 
komorní orchestr Varvary Divišové 
se svými sólisty, doplněný pěvec-
kým smíšeným sborem, se jmenuje 
ŠTĚDREJ VEČER NASTAL (22. 12. /  
17.00 / Stará radnice). V pořadu za-
zní krásné a méně známé středověké 
české a moravské koledy. Do před-
stavení je zakomponována vánoční 
próza, kterou uvede herečka Lucie 
Domesová. Průvodní slovo s vánoč-
ní poetikou uvádí Libor Velička. 
Pořad patří k jedněm z nejlepších 

a nejatraktivnějších pořadů Velmi 
malého komorního orchestru. Dru-
hou sváteční peckou je velký vánoč-
ní koncert ANNY JULIE SLOVÁČ-
KOVÉ (28. 12. / 17.00 / kostel Zv. 
Panny Marie). Zpěvačka Ivě slíbila 
zazpívat vánoční písně, ale i ty nové 
ze svého alba Aura.

Jestli plánujete takové ty sváteční 
a mezisváteční návštěvy, doporuči-
la bych po dobrém obědě zajít do 
klášterního areálu na TRADIČNÍ 
VÝSTAVU BETLÉMŮ. Uvidíte tam 
exponáty ostrovských betlémářů 
a exponáty z rozsáhlé sbírky přední-
ho českého sběratele a výrobce bet-
lémů, pana Mgr. Bohumila Duška. 
K vidění bude mimo jiné i mecha-
nický a hrací betlém. No a z kláštera 
je to už jen kousek na Starou radni-
ci, kde je k vidění vánoční prodejní 
výstava PORCELÁNOVÉ RADOS-
TI. Přijďte obdivovat křehkou krá-
su porcelánového nádobí, šperků 
i uměleckých předmětů. 

Pro děti jsme i letos připravili štěd-
rodenní promítání, které bude bavit 
menší i větší diváky. Zpříjemněte dě-
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tem čekání na Ježíška animovanou 
pohádkou KOCOUR V BOTÁCH: 
POSLEDNÍ PŘÁNÍ (24. 12. / 14.00 /  
Dům kultury Ostrov). A nezapo-
mněli jsme ani na poslední den 
v roce, kdy pro vás produkční Moni-
ka připravila silvestrovské promítání 
dlouho očekávaného pokračování 

filmu AVATAR. Film Avatar: The Way 
of Water nabízí filmový zážitek na 
zcela nové úrovni. James Cameron 
vrátí diváky zpět do nádherného svě-
ta Pandory ve velkolepém a strhují-
cím dobrodružství plném akce. Ve 
filmu Avatar: The Way of Water se po 
více jak deseti letech znovu setkává-
me s Jackem Sullym, Neytiri a jejich 
dětmi, kteří stále bojují za to, aby se 
udrželi v bezpečí a naživu.

Bylo by skvělé, kdybyste si každý 
našli to své a užili si to. 

Za celý tým domu kultury vám 
všem přeji, aby konec roku byl hlav-
ně šťastný a pohodový. Přeji vám, 
aby váš život byl jako koncert, kde 
to všem zúčastněným bezvadně ladí. 

Za tým DKO Martina Novotná

Neznám snad nikoho, 
kdo by v prosinci nebyl 
poznamenaný tím, že 
tu jsou vánoční svátky 
a konec roku. 
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Datum  Akce Čas a místo konání Na co se můžete těšit Pořádá

1. 12. – 2. 2. Tradiční výstava betlémů kostel Zv. Panny Marie Ostrov
Otevřeno: St–Ne 10.00–18.00 Výstava

1. 12.–30. 12. (Ne)místa Oranžerie Václava Havla Výstava fotografií z dílny Jitky Ertelové  
z Chodova

1. 12.–31. 12. Porcelánové radosti
Stará radnice Ostrov
Otevřeno: Út–Pá 13.00–17.00, 
So–Ne 10.00–17.00

Vánoční prodejní výstava porcelánu  
z dílen regionálních i vzdálenějších tvůrců 

1.–31. 12. Nadělení Stará radnice – galerie Podhoubí
Otevřeno: Út–Ne 10.00–17.00

Prodejní výstava věnovaná předvánočním  
nákupům, ovšem s myšlenkou  
nepodporovat konzumní Vánoce.

1. 12–31. 12. Komentované prohlídky barokních  
interiérů letohrádku

Letohrádek Ostrov Organizovány po předchozí domluvě Galerie Letohrádek 
Ostrov

1. 12. VERNISÁŽ – Výstava fotografií  
partnerských měst Ostrov a Wunsiedel

17.00, učebna Vernisáž výstavy

1. 12. Macramé – workshop Stará radnice Ostrov,
17.00–20.00 hod.

Výtvarná dílna pod vedením 
Hany Šlehubrové

1. 12. Deskové hry pro dospělé 17.00, hudební a filmové 
oddělení Společné hraní složitějších deskových her

1. 12. Největší dar 17.00 hod., Dům kultury Ostrov Česko, pohádka

1.12. Když promluvila 19.30 hod., Dům kultury Ostrov USA, drama, titulky, od 15 let

2. 12.–4. 12. CZLAN Wintershock 15.00, klubovna Akce pro fanoušky počítačových her

2. 12. Největší dar 17.00 hod., Dům kultury Ostrov Česko, pohádka

2. 12. Hranice lásky 19.30 hod., Dům kultury Ostrov Česko / Polsko, drama, od 15 let

2. 12. Hippie párty 20.00, Jakoby kavárna Klasická ostrovská retro párty.  
Vstup v dobovém převleku nutnost Klub Experiment

3. 12 Hranice lásky 17.00 hod., Dům kultury Ostrov Česko / Polsko, drama, od 15 let

3. 12. Když promluvila 19.30 hod., Dům kultury Ostrov USA, drama, titulky, od 15 let

3. 12. Country ples 20.00–01.00, Dům kultury 
Ostrov

Zahrají: MaraCas  a jejich hosté Jiří Špidra  
– piano a Květa Teturová – saxofon, zpěv.  
Bluegrassová kapela Album z Chomutova. Maracas

4. 12. Mikulášská s pohádkou 15.00 hod., Dům kultury Ostrov Oblíbená mikulášská nadílka s pohádkou  
a diskotékou.  Vystoupí i TS Mirákl

4. 12. Eva Henychová a Slávek Klecandr 18.00, Oranžerie Václava Havla Vánoční koncert ostrovské písničkářky  
a folkového zpěváka, člena skupiny Oboroh

5. 12. Křížovkářský podvečer 16.00, studovna Podvečer pro milovníky luštění. Čekají  
vás křížovky, sudoku, osmisměrky a další...

6. 12. Frida 18.00 hod., Dům kultury Ostrov Tanečně-divadelní představení  
skupiny Mirákl

ZUŠ Ostrov

6. 12. Bád boys 18.30, Jakoby kavárna

Bád Boys vsadili na atmosféru z dob 
rokenrolových začátků a na většinou 
vlastní hudbu, která je směsicí dřevního 
rokenrolu, blues a popu

7. 12. Karetní podvečer 16.00, učebna Společné hraní karetních her, určeno 
především dospělým a seniorům

8. 12 Relaxační malování pro dospělé 15.30, učebna Relaxační odpoledne  
s antistresovými omalovánkami

8. 12. Deskové hry pro dospělé 17.00, hudební a filmové 
oddělení Společné hraní složitějších deskových her

8. 12. Mikulášovy patálie: Jak to celé začalo 17.00 hod., Dům kultury Ostrov Francie/Lucembursko, animovaný/rodinný

8. 12. Amerika 19.30 hod., Dům kultury Ostrov Izrael/Německo/Česko, drama, 
titulky, od 15 let

9. 12. Ostrovské trhy 10.00–17.00 hod., Mírové 
náměstí Stánkový prodej

Stánkaři

9. 12. Kurz 3D tisku pro začátečníky II 16.00, klubovna Kurz, na kterém se seznámíte  
s problematikou 3D tisku

9. 12. Mikulášovy patálie: Jak to celé začalo 17.00 hod., Dům kultury Ostrov Francie/Lucembursko, animovaný/rodinný
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Datum  Akce Čas a místo konání Na co se můžete těšit Pořádá

9. 12. Cantica Ostrov a Chorea Nova 18.00 hod.
Oranžerie Václava Havla

Vánoční koncert smíšených pěveckých  
sborů pod vedením Pavlíny Petříkové

9. 12. A pak přišla láska... 19.30 hod.
Dům kultury Ostrov Česko, drama/komedie, od 15 let

9. 12. X_jazz 21.00 hod.
Jakoby kavárna

Unikátní spojení progresivní elektroniky 
spolu s živými kreativními muzikantky
www.xjazz.cz

Klub Experiment

10. 12. Upcyklované Vánoce 14.00–17.00 hod.
Stará radnice – galerie Podhoubí

Workshop, společně si vytvoříme milé drob- 
nosti, které můžete darovat svým blízkým 

10. 12. A pak přišla láska... 17.00 hod.
Dům kultury Ostrov Česko, drama/komedie, od 15 let

10. 12. Amerika 19.30 hod.
Dům kultury Ostrov

Izrael/Německo/Česko, drama,  
titulky, od 15 let

12. 12. Vánoční koncert ZUŠ Ostrov 17.00 hod.
Oranžerie Václava Havla Koncert žáků žesťového oddělení ZUŠ Ostrov

12. 12. Vánoce Osmanyho Laffity 18.00 hod.
Dům kultury Ostrov

Originální talkshow. Moderuje Eva  
Decastelo, hudební host Barbora Mottlová 

14. 12. Vánoční koncert ZUŠ Ostrov 17.00 hod.
Oranžerie Václava Havla Koncert sólistů ZUŠ Ostrov

14. 12. Snow Film Fest 17.00 hod.
Dům kultury Ostrov

Nejlepší filmy o zimních sportech  
z celého světa i z domácí produkce Svět outdooru

15. 12. Deskové hry pro dospělé 17.00 hod.
hudební a filmové oddělení Společné hraní složitějších deskových her

15. 12. Avatar: The Way of Water 17.00 hod.
Dům kultury Ostrov 3D, USA, akční/dobrodružný/sci-fi/fantasy

15. 12. Oběť 20. 30 hod.
Dům kultury Ostrov

Slovensko/Česko/Německo,  
drama, od 15 let

16. 12. Oběť 17. 00 hod.
Dům kultury Ostrov

Slovensko/Česko/Německo,  
drama, od 15 let

16. 12. Avatar: The Way of Water 19.30 hod.
Dům kultury Ostrov USA, akční/dobrodružný/sci-fi/fantasy

17. 12. 8. ročník Běhu s čelovkou 15.30 hod.
Dům kultury Ostrov

Sportovně-kulturní dobročinná akce  
pro celou rodinu Pomáhej SRDCEM, z.s. 

17. 12. After party / host večera kapela DRC/
Oldies Party 80'-90' Léta/Alien DJ

20.00 hod.
Velký sál DKO Čeká vás večer plný zábavy, hudby a tance 

Pomáhej SRDCEM, z.s. 

18. 12. Staroměstský advent 17.00 hod.
Staré náměstí

V programu vystoupí děti  
z MŠ Halasova, kapela Hokus Pokus  
a pěvecký sbor Orbis pictus

19. 12. Až se zjeví hvězda neposedná 17.30 hod.
Oranžerie Václava Havla

Vánoční koncert pěveckého sboru Gymnázia 
Ostrov a Afterbandu Alexandra Šťastného

Gymnázium Ostrov

21. 12. Třídní koncert ZUŠ Ostrov 17.00 hod.
Oranžerie Václava Havla Koncert žáků klavírního oddělení ZUŠ Ostrov

22. 12. Deskové hry pro dospělé 17.00 hod.
hudební a filmové oddělení Společné hraní složitějších deskových her

22. 12. Štědrej večer nastal 17.00 hod.
Stará radnice

Vánoční pořad, ve kterém vystupuje  
Velmi malý komorní orchestr  
Varvary Divišové se svými sólisty,  
doplněný pěveckým smíšeným sborem 

24. 12. Kocour v botách: Poslední přání 14.00 hod.
Dům kultury Ostrov USA, animovaný/rodinný

28. 12. Anna Julie Slováčková 17.00 hod., klášterní kostel  
Zvěstování Panny Marie Velký vánoční koncert

29. 12. Šoumen krokodýl 17.00 hod.
Dům kultury Ostrov USA, animovaný/fantasy

29. 12. Whitney Houston: 
I Wanna Dance with Somebody

19.30 hod.
Dům kultury Ostrov USA, životopisný/hudební, titulky

30. 12. Šoumen krokodýl 17.00 hod.
Dům kultury Ostrov USA, animovaný/fantasy

30. 12. Whitney Huston: 
I Wanna Dance with Somebody

19.30 hod.
Dům kultury Ostrov USA, životopisný/hudební, titulky

31. 12. Avatar: The Way of Water 14.00 hod.
Dům kultury Ostrov 3D, USA, akční/dobrodružný/sci-fi/fantasy
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MILUJETE KRAJKU? ZAJDĚTE NA PALIČKOVÁNÍ
Víte, co znamená paličkování? Musím přiznat, že já jsem 
to dlouho nevěděla, a přitom je paličkování v našem kraji 
taková pěkná znovuobnovená tradice. Paličkování je zná-
mé jako tradiční technika výroby krajek. Nepředstavujte 
si však paličkované výrobky jako nemoderní krajkové fiží. 
Paličkováním dnes vyrobíte nejen vkusné bytové dekorace 
a vánoční ozdoby, ale i nádherné obrazy, nebo dokonce 
moderní šaty. Samotná technika přitom není nijak složitá. 
S trochou cviku a trpělivosti ji zvládne úplně každý. Láká 
vás to? Tak právě pro vás jsme připravili školu paličkování 
s krajkářkou a členkou spolku Krušnohorská krajka Janou 
Dvořákovou. Zkusili jsme to loni, a protože zájem o ten-

to druh řemesla byl, otevíráme další ročník. První setkání 
se uskuteční 12. ledna 2023 a celkem realizujeme 10 lekcí, 
vždy od 16.00 do 19.00 hod. na Staré radnici v Ostrově. 
Nakoupili jsme pro vás herdule, stojánky, paličky, špendlí-
ky, háčky, a dokonce i speciální nůžky na stříhání. Ve škole 
paličkování se dozvíte i trochu historie a nabídneme i te-
matickou literaturu. Na konci této výuky budete mít krás-
ný vzorník a na velikonoční větvičce veselou paličkovanou 
ozdobu. Kurzovné stojí 2 000 Kč a zakoupíte ho v našem 
předprodeji. Možná máte ve svém okolí někoho, komu by 
zrovna takový dárek udělal radost pod stromečkem.
Za DKO Martina Novotná

Divadelní představení 
po Novém roce
Divadelní sezóna v domě kultury je teprve ve své polovi-
ně. Vy, kteří náš program bedlivě sledujete, víte, že led-
nové divadelní představení NEJSTARŠÍ ŘEMESLO už je 
dávno v prodeji, a já zase vím, že se krásně prodává. Tra-
gikomedii o ženách, kterým nezbývá než dřít do roztrhá-
ní těla, hrajeme 24. ledna. Všimla jsem si, že vás všechny 
hodně zajímá, kdo za herce, herečky k nám do Ostrova 
zavítá. V tomto vtipném a moudrém podobenství o lid-
ském životě jsou to herečky: Valérie Zawadská, Zuzana 
Slavíková, Veronika Gajerová, Jana Švandová / Kateřina 
Macháčková a Michaela Dolinová. 

V únoru se pak můžete těšit na hru Edwarda Taylora 
s názvem HLEDÁM ŽENU, NÁSTUP IHNED. Blázni-

vou komedii, která se strhne kolem jedné malé, ale nut-
né lži, uvádí Divadlo Palace Praha. Divadelní představení 
plánujeme na 19. února, předprodej pak na 1. ledna.

Vstupenky zakoupíte v předprodejích Domu kultu-
ry Ostrov, doporučujeme náš web > dk-ostrov.cz, kde 
si v rubrice divadlo lehce najdete to, které vás zajímá, 
a kliknutím na nákupní vozík uskutečníte nákup. Pokud 
byste chtěli být v obraze a mít přehled o akcích, které 
pořádáme, přihlaste se na webu do našeho newsletteru 
a budeme vám zasílat novinky přímo na e-mail.

Za tým DKO Martina Novotná
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A Ples města Ostrova 
V PŘEDPRODEJI

Tím, že jsme nějakou dobu plesy realizovat nemohli, 
očekáváme, že ten letošní se naplní velmi brzy. Milujete 
tanec, hudbu, společenské šaty, šampaňské a setkávání 
s dalšími lidmi? Tak pozorně čtěte…, od 1. prosince začí-
náme prodávat PLES MĚSTA OSTROVA „Magická noc“, 
který se uskuteční 21. ledna 2023 od 19.30 hod. v domě 
kultury. Těšit se můžete na speciálního hosta, zpěvačku 
MONIKU ABSOLONOVOU. Produkční Zuzana připra-
vila i další program, který vás bude bavit: Koala Band, DJ 
Scamp, JM Dance studio, TS Mirákl, Kateřina Bodláková 
& Henry Wolf, půlnoční překvapení a další doprovodný 
program. V době, kdy článek píši, ještě finišujeme, tak 

Monika Absolonová

Ples města Ostrova je nepochybně 
společenská událost, kterou si 
mnozí z vás nenechají ujít.

nám držte palce, ať už nejsou žádné změny. Všechny ak-
tuální informace k této akci se dozvíte na našich webo-
vých stránkách nebo v Infocentru Domu kultury Ostrov. 

Za DKO Martina Novotná
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SNOW FILM FEST
Zažij dobrodružství na plátně tvého kina!

Snow Film Fest spolu pořádáme v našem domě kultury 
už řadu let a stále je to akce, která je živá, a i díky ná-
vštěvníkům v Ostrově ho ročně navštěvuje 25 000 platí-
cích diváků. Snow Film Fest v Ostrově naplánovala pro-
dukční Monika na středu 14. 12. od 17.00 hod. 

Mezi filmy ani letos nechybí několik českých příspěv-
ků. Ve filmu Pro vrchol až na konec světa se horolezec 
Mára Holečka vydává plachetnicí na Antarktidu, kde 
se svým lezeckým parťákem Mirkem Dubem podniká 
prvovýstup na nepojmenovaný kopec. Ten následně 

Ať už jsou pro vás filmy zábavou, inspirací 
nebo odreagováním, v každém případě 
věřím, že vám udělají aspoň zčásti takovou 
radost, jakou zažívají jejich protagonisté  
při natáčení.

dostává název Monte Pižďuch. V Náruči severu si Jirka 
s Mili užívají severskou romantiku a na lyžích se vydá-
vají projít nejznámější švédský trail Kugsleden v celé 
jeho délce 450 km. Jyrgalan je kromě názvu jednoho 
z filmů i bývalé důlní město v Kyrgyzstánu. Tam se par-
ta českých freeriderů vydává hledat prašan a kromě něj 
objeví i místo, kde se zastavil čas před 30 lety.

Jak říká manažer festivalu Pavel Pichler: „Jsme rádi, 
že Snow Film Fest si vybudoval silnou komunitu a už 
jedenáct let přináší dobrodružné filmy do všech koutů 
Česka a Slovenska. Věříme, že v této tradici budeme i le-
tošním ročníkem pokračovat a na chvilku přeneseme 
naše diváky na jedny z nejdivočejších míst naší planety.“ 

A na jaké další filmy se těšit? Kanoistický film o snow-
boardingu Bez pádla představí čtyři neohrožené snow-
boardisty, kteří se během jednoho z nejchladnějších 
momentů v zaznamenané historii vydávají na 140 km 
dlouhou plavbu po řece Columbia. V dalším vodáckém 
filmu Ledový tanec na Godafossu se čtyři odvážlivci 
pokoušejí o první zimní sjezd ledových vodopádů na 
severu Islandu. 

A jak lze zkušenosti z hor přenést do běžného života? 
A musí člověk riskovat méně, aby byl dobrým otcem? 
Nad tím přemýšlí rychlostní horolezec a skialpinista 
Benedikt Böhm ve filmu Prozíravost. Film Innsbruck. 
Powder. People. odhalí, jak najít ty nejnáročnější sjezdy 
pouze pomocí veřejné dopravy, a to během celosvětové 
pandemie. Atmosféru odlehčí vtipný animovaný film 
Stoupání, ve kterém dva horolezci na začátku 20. století 
dopravují sochu Panny Marie na vrchol. 

Za DKO Martina Novotná
Za organizátora Tereza Kubištová, manažerka festivalu

TRADIČNÍ VÝSTAVA BETLÉMŮ A DALŠÍ ZAJÍMAVÉ EXPOZICE V DOBĚ VÁNOC

Jestli je v Ostrově nějaká kulturní akce, která je hojně 
a s oblibou navštěvovaná, pak je to tradiční výstava vá-
nočních betlémů v klášterním areálu. Zde se totiž pra-
videlně prezentuje tvorba ostrovských betlémářů, která 
bývá obohacena betlémy z různých koutů České repub-
liky. Letos ji zpestří exponáty předního českého sbě-
ratele a výrobce betlémů, pana Mgr. Bohumila Duška. 
Zajímavostí jeho sbírky je i hrací betlém a mechanický 
pohyblivý betlém. Zvláštní pozornost bude věnována 
i dětským betlémům přihlášeným do celorepublikového 
klání o nejkrásnější dětský betlém. Dne 26. 11. zpestří 
zahájení výstavy vystoupení dětského pěveckého sboru 
ZUŠ Ostrov „Andílci“ pod vedením Kateřiny Bodlákové. 
Výstava betlémů potrvá až do 2. 2. 2023, takže je čas si 
návštěvu klášterního areálu dobře naplánovat. 

Za zdmi kláštera návštěvníci mohou zhlédnout stálou 
expozici Církevní umění s velmi zajímavými exponáty 
a doprovodnou výstavu Zničené kostely na Karlovarsku.  

V sobotu 26. listopadu 2022 se před první 
adventní nedělí v 17.00 hod. otevřou dveře 
kostela Zvěstování Panny Marie v Ostrově 
s tradiční výstavou vánočních betlémů.

Soubor sakrálních staveb klášterního areálu – Posvátné-
ho okrsku pod sněhovou čepicí, ale i procházka přilehlým 
Zámeckým parkem mají v zimě svou kouzelnou atmosfé-
ru. Stálé expozice Šliků, Zámecká zahrada a část z pro-
dukce zaniklé, přesto světoznámé ostrovské porcelánky 
Pfeiffer a Löwenstein Schlackenwerth jsou trvale k vidění 
na zámku. Stará radnice nabídne ve vánočním čase  pro-
dejní výstavu porcelánu z dílen regionálních i vzdáleněj-
ších tvůrců. Přijďte ve vánočním čase potěšit oko i mysl 
a zavítejte do některého z památkových objektů. 

Dita Poledníčková,
manažer cestovního ruchu, Městský úřad Ostrov
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MIRÁKL ZVE NA PŘEDSTAVENÍ FRIDA

Sváteční provoz knihovny

Taneční zpracování inspirované ži-
votem a dílem mexické malířky Fridy 
Kahlo v podání tanečníků skupiny 
Mirákl mohou diváci zhlédnout na 
jevišti ostrovského divadla  6. 12. od  
18 h. V programu se představí  
37 tanečníků, včetně dětských sólis-
tek skupiny. Sólovou roli Fridy tančí 
Simone Elen Lajdová, v její mladší 
podobě pak Kristína Hudečková. 
Nosnou roli Osudu a zároveň ne-
malý podíl na celkové choreografii, 
scénáři  a hudebních aranžích má 
pak talentovaná tanečnice a choreo-
grafka skupiny Marta Šafářová. Pro-
jekt Frida vznikal během covidového 

období především on-line. Má za se-
bou svou premiéru v r. 2021, nyní se 
ale představí v novém, svěžím pojetí. 
Diváci se mohou těšit na propojení 
současného tance s flamencovými 
prvky, které se prolínají celým pří-
během plným ženské energie, vzletů 
a pádů kontroverzní umělkyně Fridy 
Kahlo. Pro skupinu, která působí při 
ZUŠ v Ostrově, je pak Frida premié-
rou uceleného tanečně-divadelního 
programu, se kterým se chystá i do 
divadel mimo náš region.

Andrea Burešová, 
vedoucí souboru Mirákl

Milí čtenáři, návštěvníci,
adventní čas již nastal a my věříme, 
že si jej užíváte v poklidu, že se před-
vánočnímu shonu úspěšně vyhýbáte. 
Pokud se vám to až tak úplně neda-
ří, zajděte si do příjemného prostředí 
knihovny a vyberte si nějaké příjemné 
čtení, které vám pomůže klid navodit. 
Nezapomeňte si udělat zásoby knih, 
časopisů, deskových her či filmů, ať 
jste na nadcházející svátky připraveni. 
Udělejte tak raději v předstihu, proto-
že provozní doba knihovny bude leh-
ce omezena. Provozní doba v průběhu 
svátků: 23. 12 – 26. 12.  – ZAVŘENO,  
31. 12. – ZAVŘENO.

A co kultura? Prosinec v knihov-
ně je doslova napěchovaný koncerty. 
Připraveno je hned několik vánoč-
ních koncertů, na kterých se vám 
představí žáci a absolventi Základ-
ní umělecké školy Ostrov. V neděli  
4. prosince se můžete těšit na kon-
cert ostrovské písničkářky Evy Heny-
chové, kterou doplní folkový zpěvák, 
kytarista, člen skupiny Oboroh Slá-
vek Klecandr. Výhodnější vstupenky 
můžete získat v předprodeji. Vystou-
pení pěveckých sborů Cantica Ost-
rov a Chorea Nova si nenechte ujít  
9. prosince. V pondělí 19. 12. se vám 
na koncertě s názvem „Až se zjeví 
hvězda neposedná“ představí pěvec-
ký sbor Gymnázia Ostrov a Afterparty 
band Alexandra Šťastného.

Již zaběhlé komunitní akce, jako 
jsou Relaxační malování pro dospělé, 
Karetní podvečer a Deskové hry pro 
dospělé, doplní ještě navíc Křížov-
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kářský podvečer, který se bude konat  
5. 12. Rádi bychom, aby se stal pravi-
delnou akcí, kde se mohou setkávat 
zapálení luštitelé křížovek, ale také 
třeba osmisměrek, sudoku a všeho, co 
lze luštit. Přijďte si dát kávu, čaj a tře-
ba i poměřit síly s ostatními. Podrob-
né informace o všech našich akcích 
naleznete nejen v kulturním přehledu 
Ostrovského měsíčníku, ale také na 
webových stránkách knihovny (mkost-
rov.cz) a našich sociálních sítích.

Věříme, že se s vámi ještě v průbě-
hu prosince uvidíme, ale pokud pře-
ce jen podlehnete předsvátečnímu 
shonu a čas vám nedovolí se za námi 
zastavit, pak nám dovolte popřát, ať 
alespoň ten vánoční čas je pro vás 
svátkem klidu, radosti, spokojenosti  
a šťastných setkání s vašimi blízkými. 
Všem vám přejeme kouzelné Vánoce 
a pohodový vstup do nového roku. 

kolektiv MK Ostrov

ORBIS PICTUS OSTROV 
Komorní pěvecký sbor pod uměleckým vedením sbormistryně Lenky Kozohorské  

si Vás dovoluje pozvat na naše VÁNOČNÍ KONCERTY.
10. 12. 2022 Vánoční trhy na hradě Loket (sbor vystoupí v 11.00, 13.00 a 14.30 hod.)

16. 12. 2022 kostel Navštívení Panny Marie v Potůčkách od 17.00 hod.
25. 12. 2022 kostel sv. Michaela v Ostrově od 15.00 hod.

8. 1. 2023 Tříkrálový koncert v Oranžérii knihovny Ostrov od 17.00 hod.
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DĚTI V MŠ HALASOVA PROŽÍVAJÍ ADVENTNÍ ČAS AKTIVNĚ
Vánoční stromeček v pokoji zavoní, maminka u stolu 
jablíčko rozkrojí, … to jsou úvodní slova básně, která již 
po nějakou dobu zní naší školkou a která jsou předzvěs-
tí nejkrásnějších svátků v roce.

Advent je vždy plný radosti, veselí a očekávání a pro 
děti i zaměstnance je tento čas opravdu kouzelný. Sotva 
zapálíme první svíčku na našem adventním věnci, škol-
ku naplní předvánoční nálada. Ve třídách se peče cuk-
roví, zdobí perníčky, zpívají se koledy a celá školka voní 
vanilkou. Děti si samy zdobí vánoční stromečky, chysta-
jí přáníčka a drobné dárečky nejen pro rodiče, ale také 
pro seniory. Nezapomínají ani na lesní zvířátka, která si 
pochutnají na mrkvičce, jablíčku a jiných zvířecích dob-
rotách. Po celý adventní čas si připomínáme vánoční 
tradice a zvyky a v jednotlivých třídách pilně připravu-
jeme slavnostní vystoupení pro rodiče. První adventní 
neděli pomáháme písničkami rozsvítit vánoční stromek 
na náměstí našeho města.

Po návštěvě čerta, Mikuláše a anděla už děti vždy 
netrpělivě čekají na Ježíška, který k nám do mateřské 
školy každoročně přichází o trochu dříve než do našich 
domovů. Jeden dárek dostaly děti již v létě, a to díky 
sedmi „Dobrým andělům“, kteří se zapojili do projektu 
„Velcí malým v Ostrově“, poskytli sponzorské dary, a na 
zahradě mateřské školy tak díky nim vznikla nádherná 
balanční dráha ze sedmi dřevěných kladin. Tímto jim 
mnohokrát děkujeme.

Velký dík patří také všem zaměstnancům MŠ za jejich 
obětavou práci, kterou vykonávají s obrovským nasaze-
ním a především s láskou. Rozsvícené stromečky, bo-
hatá nadílka, zvuk koled a zářící dětské oči budou jistě 
krásnou tečkou za rokem 2022.

Dětem, rodičům i ostatním čtenářům přejeme krás-
né, klidné a požehnané Vánoce, hodně zdraví, štěstí 
a lásky v roce 2023.

Jolana Nečová, ředitelka MŠ Halasova

Jak si užít studentský život na SPŠ Ostrov
O radostech a strastech školních let ví každý z nás své. 
Studenti SPŠ Ostrov si na nudu rozhodně stěžovat ne-
mohou. Kromě teoretické a praktické výuky jim škola 
pravidelně umožňuje celou řadu dalších aktivit rozši-
řujících jejich obzory a zájmy: odborné exkurze a před-
nášky, návštěvy veletrhů, odborné soutěže, sportovní 
klání i kulturně-společenské akce. První zprávy máme 
již i ze zahraniční stáže.

Od září tohoto roku je Jan Martin (ze třídy E3) na 
ročním studijním pobytu na německé Fachober-
schule v bavorském Forchheimu. Jedná se o naši part-
nerskou školu, která je podobného zaměření jako SPŠ 
Ostrov a se kterou máme již léta navázánu i další spo-
lupráci – především výměnné pobyty mezi žáky obou 
škol v jarních měsících. Jsme velmi rádi, že se nám 
tento roční pobyt pro Honzu podařilo zorganizovat. 
Je to pro něj zcela nepochybně skvělá příležitost pro 
život. Pobyt byl připraven ve spolupráci s agenturou 
Euregio-Egrensis v rámci projektu „Bavorsko-český 
výměnný školní rok EUREGIA EGRENSIS“. Honza 
tak má roční stáž v rámci projektu téměř zdarma, je 
ubytován v hostitelské rodině, navázal i na svou záli-
bu ve volejbale a aktivně se zapojil do místního volej-
balového klubu. Honza je první vlaštovkou. Jsme pře-
svědčeni, že podobné stáže mají smysl a mohou být 
pro žáky velkým přínosem, proto se budeme snažit 
i v následujících letech vyslat na zkušenou další žáky.

Věříme, že z pestré nabídky doplňkových aktivit by 
si vybrali i mnozí z vás. Při tvorbě programu zohled-
ňujeme potřeby studentů všech oborů, proto jen malá 
ukázka aktivit. Nástrojaři se v rámci spolupráce s fou 
ept connector, s. r. o., Svatava podívali do výroby v zá-
vodech Buching a Peting, autaři si zajeli do Prahy na 
Veletrh elektromobility, elektrotechnici objíždějí podni-
ky a elektrárny, spolupracují s ČEZem a účastní se jeho 
projektů, jako např. Green Energy Tour, informatici 
jsou natěšení na Technowiz a zavítali do Teplic, strojaři 
objíždějí regionální firmy, studenti oboru Veřejnospráv-
ní činnost absolvují jednu besedu za druhou – vězeňská 
služba, celní správa atd.

Co se týče soutěží, nabídka je pestrá – vybrat si má 
šanci každý: Bobřík informatiky, ekonomická olympiá- 
da, psaní na rychlost a přesnost, pišqworky atd. Podpora 
našich sportovců je velká a o to víc nás těší, když se pro-
bojují do republikových finále, jako naši atleti do Břec-
lavi (Středoškolský atletický pohár), a ve skoku do výšky 
(Filip Houda, výkon 184 cm) cinkne stříbro. Byť jsme 
škola technická, nechybí ani návštěvy divadla od Prahy 
přes Most po Cheb, spolupráce s knihovnami, jazykové 
soutěže, jako Best in English, či zapojení se do projektu 
Studentské volby. Myslíme, že studenti se u nás nenudí. 
Jejich zájem a nadšení nám dodávají energii pro přípra-
vu dalších projektů, tentokrát již pro rok 2023.

Lenka Bardová, SPŠ Ostrov
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V této těžké volbě jim ve škole pomáhá 
kariérový poradce. V rámci předpro-
fesní přípravy se zúčastňují několika 
akcí. Na konci září navštívili Výstavu 
středních škol v Karlovarském kraji 
„Kam po základní škole?“, která se 
konala na Střední průmyslové škole 
v Ostrově. Návštěva výstavy mnohým 
pomohla zorientovat se v nabídce 
středních škol a učilišť v našem okolí. 
S vhodným výběrem jim poté pomá-
hají třídní učitelky. Např. žáci IX. B 
mají každý své portfolio, kam si za-
kládají mimo jiné poznatky z návštěv 
učilišť či z exkurzí v jednotlivých 
firmách. V říjnu žáci navštívili také 
Úřad práce v Ostrově. Zúčastnili se 
besedy, na které se dozvěděli, jakým 

Předprofesní příprava žáků
vycházejících ze ZŠ Ostrov, Krušnohorská

způsobem hledat práci, o možnosti 
dovzdělání se nebo o rekvalifikač-
ních kurzech. Na začátku listopadu se 
vycházející žáci vydali do Karlových 
Varů, kde v hotelu Thermal probíhal 
„Veletrh pracovních příležitostí“ po-
řádaný KHK KK. Žáci měli možnost 
obcházet stánky jednotlivých firem, 
kde je zástupci těchto podniků sezná-
mili s různými pracovními pozicemi 
a jejich pracovní náplní. Na fotce mů-
žete vidět žákyni IX. B Marii Hofma-
novou zkoušející si hasičskou výstroj.

V polovině září reprezentovalo 
osm žáků vybraných z téměř všech 
ročníků naši školu ve víceboji v Hroz-
nětíně. Účelem této sportovně-kul-
turní akce nebylo zvítězit, ale ko-
munikovat mezi školami, navazovat 
nová přátelství a také si vyzkoušet 
rozličné disciplíny, jako např. štafeto-
vý běh, puzzle, stříkání hasičskou ha-
dicí nebo točení talíře na tyči. Počasí 
se vydařilo skvěle, nakonec si všichni 
mohli pochutnat na výborném obědě 
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MIKULÁŠSKÁ S DOMEM DĚTÍ
4. prosince, 17.00–19.00 hod. / 150 Kč

Pestrý program pro děti i dospěláky, kteří mají rádi vánoční atmosféru. 
Mikulášská nadílka, mažoretky, ohnivá show, plnění andělských a 

čertovských úkolů s Mikulášem, čertem i andělem na hřišti domu dětí. 
Předprodej časových vstupenek probíhá od 21. 11. osobně v domě dětí.

VYHLÁŠENÍ SBĚROVÉ SOUTĚŽE
15. prosince, 17.30 hod.

Zveme všechny účastníky soutěže ve sběru lesních plodů na slavnostní 
vyhlášení vítězů. Předání věcných cen proběhne za účasti zástupců 

společnosti Lesy České republiky, s. p. Jména výherců uveřejníme na 
webu a v lednovém OM.

VÁNOČNÍ KRMENÍ ZVÍŘÁTEK
18. prosince, 9.00–12.00 hod.

Vánoce a Štědrý den jsou nerozlučně spjaty s pohodou, setkáváním 
a především s dárky. Pokud byste chtěli přijít popřát i našim zvířátkům 
a přinést jim nějaký ten dáreček, nejvíc je potěší tvrdé pečivo, zelenina  

(mrkev, salát, čínské zelí), čerstvé ovoce a třeba i piškoty. 
Z takovýchto laskomin budou mít určitě radost.

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY V MDDM A EKOCENTRU
V době od pátku 23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 budou naše budova a celý areál 

uzavřeny. Zájmové kroužky zahájí svou činnost opět v úterý 3. 1. 2023.

Pracovníci domu dětí a ekocentra děkují malým i velkým občanům 
Ostrova za přízeň v roce 2022, kterou jste nám projevovali, pokud to 
šlo, účastí na našich akcích a v zájmové činnosti. Přejeme vám všem 

pohodové vánoční svátky v kruhu vašich nejbližších, pevné zdraví a už 
teď se těšíme na milá setkání v nadcházejícím roce 2023.

Přihlášky na letní tábory spustíme ve středu 1. února 2023 
v 8.00 hod. online nebo v kancelářích MDDM. Podrobné informace 

k přihlašování uveřejníme na našem webu v průběhu ledna. 
Informovat budeme také v lednovém OM.

2. ADVENTNÍ NEDĚLE – DEKORACE
4. prosince, 13.00–15.30 hod. /100 Kč

V rámci tvořivých dílen se připravíme na Vánoce výrobou dekorací  
nebo ozdob na vánoční stůl. Akce vhodná pro děti od 7 do 12 let.

Přihlášení: od 24. 11. online nebo osobně v domě dětí.

3. ADVENTNÍ NEDĚLE – VÁNOČNÍ TRHY NA HRADĚ LOKET
11. prosince, 10.00–15.00 hod. /dospělý 200 Kč / dítě 150 Kč

Vyzkoušíme si výrobu slaměných ozdob nebo vonných františků. Pro mlsné 
jazýčky máme zdobení perníčků a pravou krušnohorskou kuchyni.

Tu správnou atmosféru adventu doplní flašinetář, koledy, krušnohorská 
folklórní muzika, tanec a divadelní kousky pro malé i velké.

V ceně je vstup s programem na hradě + doprava.
Přihlášení: od 28. 11. online nebo osobně v domě dětí.

4. ADVENTNÍ NEDĚLE – CUKROVÍ
18. prosince, 13.00–15.30 hod. / 150 Kč

Poslední ze série adventních tvořivých dílen pro děti ve věku od 7 let.
Přihlášení: od 5. 12. online nebo osobně v domě dětí.

S sebou: zástěru a krabičku na cukroví.

Jako již každoročně se 
i letos naši vycházející žáci 
rozhodují, kam zamířit po 
dokončení základní školy.

a domů si kromě dobrého pocitu a zá-
žitků odvezli i hezkou cenu. A kdo ví, 
třeba v sobě někdo touto cestou obje-
vil skrytý talent…

Na závěr gratulujeme třídě IX. B 
pod vedením třídní učitelky Lenky 
Arnoldové ke krásnému 3. místu v ka-
tegorii Děti a mládež v doprovodné 
fotosoutěži akce „Ukliďme Česko“. 
Také bychom velmi rádi touto cestou 
pozvali všechny rodiče, prarodiče 
i další blízké našich žáků na Vánoční 
besídku, která se bude konat 22. pro-
since 2022 od 10.00 v Domě kultury 
v Ostrově.

Petra Krajčová, ZŠ Krušnohorská
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Pokud někdo z nás věřil, že i přes místy až agresivní vo-
lební kampaň ze strany některých kandidátů proběhne 
výměna vedení města Ostrov standardním způsobem, 
vyvedlo ho z omylu už ustavující jednání zastupitelstva. 
A důsledky pro obyvatele Ostrova nejsou nijak příjemné. 
Po rezignaci velitele městské policie Ladislava Martínka 
rezignoval pro ztrátu důvěry v možnou spolupráci s no-
vým vedením města také ředitel Domu kultury Ostrov Lu-
káš Lerch a podobný krok zvažují i další klíčoví zaměst-
nanci města a jeho organizací. 

Důvod? Především vystoupení místostarosty Čekana. 
Ten se už před volbami netajil tím, že pokud se dostane 
zpět do vedení Ostrova, bude usilovat o odvolání Martín-
ka z čela městské policie. Bez doložení konkrétních po-
chybení místostarosta Čekan napadl kompetence pana 
Martínka celkem nevybíravě i na ustavujícím zastupitel-
stvu, kde dokonce zpochybnil i základní ústavní právo za-
městnanců města být volen do samosprávy. V této kampa-

Schopnost držet ústa a krok

Většina z nás má toto období spojené s vůní vánočního 
cukroví nebo horkého svařeného vína či punče a všichni 
se jistě těšíme, co nám Ježíšek přinese pod stromeček.  
Takovým dárkem je pro občany i nově zvolené vedení 
města, které začne již v letošním roce svou práci, a po 
bouřlivých debatách a povolebních vyjednáváních bude 
čas již také na opravdovou práci. Bývalé vedení zanechalo 
městskou kasu v dobré kondici a k tomu přidalo i spous-
ty nových nápadů, které budou, doufejme, úspěšně rea- 
lizovány. My opoziční zastupitelé budeme mít za úkol 
dohlížet na široce složenou koalici, a to hlavně na to, jak 
bude plnit své úkoly v zájmu města a jeho občanů, a as-
poň malým dílem při práci v poradních komisích města 
přispívat svými nápady k tomu, aby naše město vzkvéta-
lo jako doposud. To bych chtěl jako dárek najít pod tím 
naším ostrovským stromečkem a pevně doufám, že když 
k tomu přidám přání stálého zdraví a pohody, můžeme si 
ty letošní Vánoce v našem krásném městě radostně užít.  

Ladislav Martínek, zastupitel města Ostrov

PŘIBLÍŽIL SE VÁNOČNÍ ČAS

Na rozvoj kulturáku stačí i krátká doba, když je koncep-
ce, zápal a spolupráce. Jako ředitel Domu kultury Ost-
rov jsem pro to s podporou mnohých udělal maximum 
a mrzí mne, že jsem již v této funkci nemohl zůstat. 

Má profesní a osobní čest mi nedovolí snášet útoky na 
mou práci, která je veřejností velmi pozitivně hodnoce-
na. Pro tak náročnou práci, jako je řízení domu kultury, 
potřebujete mít velkou důvěru ve zřizovatele. Že v něm 
máte oporu, respekt a spolehlivost. Vystoupení pana 
Čekana na ustavujícím zastupitelstvu pro mne byla po-
slední kapka, která mne přesvědčila, že tyto kvality ne-
mohu vůči své osobě očekávat. 

PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI

Vánoce jsou svátky pokoje, radosti, vůně cukroví 
a jehličí. Patří k nim pohádky a nejrůznější vánoční 
příběhy. Tím nejznámějším je jistě příběh Josefa a tě-
hotné Marie, kteří putovali z Nazareta do Betléma 
a nikde pro ně nebylo místo na přenocování. Nakonec 
se nad nimi slitoval hostinský a uložil je do chléva pro 
dobytek. Zde také na svět přišel malý Ježíšek. Druhý 
příběh se odehrál o Vánocích v roce 1914 během první 
světové války nedaleko belgického města Ypry, kde se 
z německých zákopů začal ozývat zpěv vánočních ko-
led. Němečtí vojáci následně ze zákopů vyšli a vyzvali 
Brity, aby se připojili. Skutečně se tak stalo a vojáci 
obou stran si začali vyměňovat drobné dary. Zane-
dlouho však začaly další boje. Tento příběh je znám 
jako Vánoční příměří. Moc bych nám přál, aby posel-
ství obou příběhů, jako je soucit a usmíření, vydrželo 
nejen v Ostrově po celý rok. Přeji nám všem požehna-
né svátky plné radosti a štěstí.

Marek Poledníček, zastupitel města Ostrov

Inspirujme se vánočními příběhy

ni pokračoval na sociálních sítích i jeho stájový kolega Jiří 
Pavlík. Nevím, co je důvodem místy až obsesivních útoků 
na, dnes již bývalého, šéfa městských strážníků, ale vím, 
že to rozhodně nepomáhá důvěře v nové vedení města. 
Ze strany některých jeho členů jsou navíc podobné úto-
ky vedeny také na ředitele Ostrovské teplárenské Tibora 
Hrušovského a důsledky na sebe nedaly dlouho čekat. Po 
Martínkovi rezignoval i ředitel domu kultury Lerch a mám 
informace, že není jediným, kdo podobný krok zvažuje. 

Když jsme před několika týdny předávali radnici no-
vému vedení, nemalá část vedoucích pracovníků města, 
kteří na ní působí, tam působila ještě za dob bývalých 
vedení. Nikoho z nás nezajímalo, jaká je jejich stranic-
ká příslušnost nebo koho volí. Podstatná byla jejich od-
bornost a práce pro občany města. Slovní Noc dlouhých 
nožů ze strany některých nových představitelů města 
ale naznačuje, že politická kultura se v Ostrově zřejmě 
významně mění. Místo odbornosti se teď asi bude více 
cenit schopnost držet ústa a krok.

Jan Bureš, zastupitel města Ostrov

Jsem moc vděčný za příležitost rozvíjet naše město 
z pozice ředitele Domu kultury Ostrov. Děkuji celému 
týmu domu kultury, úředníkům města Ostrov a bývalé 
radě města v čele s panem Burešem za skvělou spoluprá-
ci. Moc mne potěšilo, kolik aktivních lidí se zapojilo do 
rozvoje kultury v Ostrově a kolik se jich nyní začíná ob-
jevovat se svými nápady a chutí podnikat své akce, když 
vidí, jak se kulturák otevřel a posunul. 

Vynaložil jsem všechny síly, abych DKO předal v co 
nejlepším stavu a dokončil vše, co bylo možné. 

Děkuji všem za krásnou a intenzivní zkušenost a vě-
řím, že se bude dařit rozvíjet kulturu v Ostrově nadále.  

Lukáš Lerch, zastupitel města Ostrov
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Vánoční trhy v Ostrově
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Zastavme se v nákupním předvánočním shonu 
a přenesme se díky vzpomínkám Karla Foha  
na ostrovské vánoční trhy na přelomu dvacátých 
a třicátých let minulého století: 

Velký vánoční výroční trh se konal 
krátce před vánočními svátky. Byl 
to zřejmě ten nejhezčí ze tří trhů, 
které se na náměstí každoročně ko-
naly. Často už byl sníh. Již den pře-
dem přivážely koňské potahy prkna 
a kozlíky pro stánky z Dlouhé ulice 
nebo ze dvora starého pivovaru, kde 
se tento materiál skladoval. Ihned 
po přivezení se stánky začaly sta-
vět. Na vše dohlížel, vše kontroloval 
holič Ebert. Časně ráno v den trhu 
přijížděli trhovci se svými těžce nalo-
ženými povozy, skládali velké bedny 
a vybalovali je. Někteří obchodníci 
dorazili dokonce již předchozího ve-
čera. V Dlouhé ulici od Löwyho ob-
chodu (dům čp. 39) až po Leopoldo-
vu ulici (dnešní Jiráskova ulice) měli 
své stánky ševci z Krásna, Bochova, 
Toužimi a Žlutic. Stánky ověšené 
holínkami, pracovní a nedělní obu-
ví. Byly to boty většinou ručně šité, 
solidní a dobré zboží. Na kostelním 
náměstí nabízeli své výrobky pro-
davači nádobí, porcelánu a hrnčí-
ři. Jejich zboží bylo rozloženo buď 
přímo na zemi, nebo na nízkých 
prkenných podstavcích. Stánky s lo-
ketským perníkem a cukrovinkami 
byly na náměstí u morového sloupu 
a v Josefské ulici (dnešní Husova uli-
ce). Hodně velkých stánků s širokou 

nabídkou konfekce mělo své stano-
viště v dolní části náměstí. Zde byly 
k dostání v širokém výběru nejen 
pantofle a bačkory, ale i klobouky 
a čepice. Na straně radnice se nachá-
zeli prodejci hraček, ale i dodavatelé 
vánočních ozdob. V radničním pod-
chodu nabízeli své zboží hřebenáři 
z Výsluní, prýmkaři z Nového Zvo-
lání a Přísečnice, rukavičkáři z Aber-
tam a Horní Blatné a také výrobci 
hraček z Hory Sv. Kateřiny. Dalo se 
tu koupit mnoho dalších drobností, 
jako třeba nitě.

Prodejce párků z Hroznětína 
zplna hrdla vychvaloval své „horké 
párky“, prodavač medu zas hlasi-
tě chválil svůj „pravý turecký med“ 
a s vychvalováním nezůstával po-
zadu ani prodejce kyselých okurek. 
Mezi tím vším hemžením se ješ-
tě pohybovali „Bosňáci“ se svými 
krámky zavěšenými na těle, které 
byly plné pastiček na myši, tkaniček 
do bot, vycházkových holí, kapes-
ních nožů, řemínků na biče atd. Na 
horní radniční straně náměstí byly 
stánky s punčochami, spodním prá-
dlem apod. 

Vše bylo k dostání a bylo velmi 
hezké pohybovat se mezi jednotlivý-
mi stánky a návštěvníky trhu. Větši-
nou už bývalo chladno a padal sníh, 

to však nijak nekazilo kouzelnou 
atmosféru trhu. Vonělo to tu krásně 
po pražených mandlích, a když se 
setmělo a ve stáncích se rozsvítily 
petrolejové lampy, vyzařoval vánoč-
ní trh důvěrně známou domáckou 
atmosférou. Náš vánoční trh měl 
pro nás stejnou atmosféru jako vel-
ké vánoční trhy s třpytivými světly 
v Norimberku nebo třeba Augsbur-
gu. Kolem šesté začali trhovci balit, 
přijížděly prázdné vozy a nakládání 
těžkých beden začalo. Jak to tenkrát 
bylo krásné a my děti jsme byly šťast-
né, když jsme si na jarmarku mohly 
koupit porci tureckého medu, kyse-
lou okurku nebo malý balíček loket-
ského perníku. 

Nezbývá než si přát, ať jsou pro 
nás i ty letošní vánoční trhy stejně 
kouzelné. 

Šťastné a veselé Vánoce přeje 
Josef Macke

Nechť nám kouzlo vánočních trhů připomene vánoční pozdrav řezníka Karla Seiferta z Ostrova, 
který provozoval svoji řeznickou živnost v dnes již neexistujícím hostinci U Zlatého lva (čp. 38).  
Sbírka Josef Macke    

Inzerce
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OSKARKY OSTROV HODNOTÍ KONČÍCÍ ROK ÚSPĚŠNĚ
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V poslední době jste ostrovské mažoretky mohli vidět 
na několika městských akcích. Za všechny můžeme zmí-
nit například Michaelskou pouť či zahájení DFTF Oty 
Hofmana. Pod vedením Edity Kubíkové a Dominiky 
Gordíkové se však v roce 2022 účastnily mnoha dalších 
akcí a soutěží po celé republice. Nezřídka z nich při-
vezly cenné medaile. Sezóna začala v dubnu v Klatovech, 
kde o medaile usilovala dua i sólové soutěžící. Ve výkon-
nostní třídě C – junior mladší si odsud odvezla stříbro 
Viktorie Ulíková, 4. místo obsadila Štěpánka Kyjovská. 
Ve stejné třídě – v duu – si zlatou medaili vybojovala Lud-
mila Vomočilová s Valentýnou Sýkorovou a stříbro Han-
ka Balická s Pavlou Miřejovskou. Mezi staršími děvčaty 
se nejlépe umístily na čtvrtém místě Viktorie Ulíková se 
Štěpánkou Kyjovskou. Ve vyšší výkonnostní třídě B se 
dvojice Lucie Melicharová a Gabriela Benešová umístila 
na 3. místě a vybojovala si tak postup na MČR. Zde pak 
děvčata skončila na krásném 5. místě! V týmové soutěži 
se i celá skupina hodlala probojovat na MČR, což se ve 
dvoukolovém zápolení v Chlumci nad Cidlinou a poté 
v Dobrovici nakonec podařilo, a vytoužená účast v Podě-
bradech se stala skutečností. Medaile se děvčata sice ne-
dočkala, ale být desáté v celé republice je určitě pro naše 
mažoretky úspěch, kterého si velmi cení. Ve výčtu dal-
ších úspěchů jistě nesmíme opomenout také umístění ze 
srpnového Ostrovského poháru mažoretek a twirlingu. 
Naše mažoretky si zde vybojovaly šest zlatých medailí, tři 

Inzerce

stříbrné a dvě bronzové. Děvčata bodovala, kde jen moh-
la. A za svou skladbu si odnesla cenu nejvyšší, a to Pohár!

Nyní již děvčata trénují na sezónu novou, která bude 
odstartována opět v Klatovech v dubnu 2023. Přejme 
jim, abychom zde za rok mohli podat výčet úspěchů 
ještě větší.

Simona Hnátová 

Oskarky Ostrov
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Vážení čtenáři, 
správné znění tajenky křížovky z minulého 
čísla je Memoriál Karla Kunce.  Z úspěš-
ných luštitelů jsme vybrali Veroniku Žal-
skou z Ostrova, která si může v infocen-
tru domu kultury vyzvednout dvě volné 
vstupenky na vybrané představení Domu 
kultury Ostrov. 

Tajenku křížovky z tohoto čísla zašlete 
nejpozději do 15. prosince na e-mail: 
mesicnik@ostrov.cz; případně doručte do 
Infocentra v Domu kultury Ostrov, Mírové 
náměstí 733, v zalepené obálce, označené 
„Ostrovský měsíčník“. Vždy uveďte celé 
své jméno a kontakt na vás. Ze správných 
odpovědí opět vylosujeme výherce, který 
získá vstupenky na některou z kulturních 
akcí Domu kultury Ostrov. Jméno výher-
ce zveřejníme v Ostrovském měsíčníku. 
Redakce měsíčníku vám děkuje za zájem 
o křížovku a přeje příjemné chvíle při luš-
tění.

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

V dnešní tajence se skrývá název jed-
noho z nejmladších sportovních klubů 
v Ostrově. Vznikl v roce 2006, a i když 
se původně jednalo spíše o kroužek při 
MDDM, dnes je z něj úspěšný reprezen-
tant Ostrova. Klub vychovává děti i mlá-
dež a má i svůj A tým dospělých.

Tajenka křížovky o ceny

Narození 6
Přistěhovalí 16
Odstěhovalí 30
Úmrtí 14
Stav obyvatel k 7. 11. 2022 15 738
Uzavření manželství 7
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