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Jak jsem změnil názor  
NA SOCIÁLNÍ SÍTĚ A SURFOVÁNÍ SVÝCH DĚTÍ
Určitě nejsem sám, kdo slýchává, že 
takzvané „socky“ jsou zlo, protože 
dnešní (zkažená) mládež jen sedí u te-
lefonu a „sjíždí socky“ neboli sociální 
sítě. Nechám stranou, že když jsem byl 
ve věku té dnešní mládeže, i o nás se 
říkalo, že jsme zkažení, a vsadil bych 
se, že se to říkalo o mládeži již ve sta-
rém Egyptě, Číně i Mezopotámii. Spí-
še jsem se chtěl věnovat všem těm fa-
cebookům, instagramům, tiktokům,  
twitterům a dalším platformám pro 
sdílení našich událostí, myšlenek 
a názorů. I já samozřejmě některé 
z nich používám, a protože tam dá-
vám různé příspěvky, tak si pochopi-
telně občas prohlížím i obsah toho, 
co sem dávají ostatní. 

Času nemám moc nazbyt, proto 
to bývá listování rychlé a málokdy 

mě něco skutečně zaujme. Nikdy by 
mě však nenapadlo, co všechno na 
sebe můžeme prostřednictvím těch 
obrázků a krátkých příspěvků pro-
zradit. Přišel jsem na to, až když jsem 
začal natáčet a na youtube sdílet talk 
show se svými kolegy z politiky. Na 
takový rozhovor se musí člověk při-
pravit. Chci totiž, aby moje povídání 
bylo příjemné jak pro zpovídaného, 
tak pro diváky. I proto musím na své 
hosty hledat něco, co se málo ví, je 
milé a zaujme diváky. 

A věřte, že k tomu mi velmi po-
máhají právě sociální sítě. Dozvěděl 
jsem se tam například, že se jedna ne-
jmenovaná ministryně ráda potápí,  
nebo že jedna poslankyně v mládí 
hrála fotbal. I proto jsem začal sociá- 
lní sítě chápat jinak a přiznám se, že 

už tolik nehartusím na své děti, když 
surfují na sociálních sítích. V kout-
ku duše se totiž domnívám, že na-
příklad hledají náměty na rozhovo-
ry se svými kolegy nebo kamarády. 
A protože mám řadu z vás mezi svý-
mi internetovými přáteli, nebudu 
se zlobit, když tam na sebe nějakou 
zajímavou věc prozradíte. Nemusím 
to být zdaleka jen já, komu se (v dob-
rém a v budoucnu) může hodit.

Jan Bureš, 
starosta města Ostrov

S L O V O  S T A R O S T Y
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Léto přeje stavbařům, 
děkujeme za pochopení

Nejinak je tomu také v Ostrově. 
V průběhu července bude dokonče-
na oprava chodníku v Krušnohor-
ské ulici tak, aby nebylo poškozeno 
jedno z nejstarších stromořadí v Os-
trově. Zúžení chodníku přispěje ke 
zlepšení zavlažování kořenů těchto 
úctyhodných stromů (970 tis. Kč). 
V polovině července bude zahájena 
rekonstrukce ulic Tylova a Odborů. 
Obě ulice kromě opravy povrchů 
získají nová parkovací místa, již tra-
dičně ze vsakovací dlažby, čímž se 
zlepší hospodaření s dešťovou vo-

dou ve městě. Tylova ulice bude do-
končena do 23. září (9 337 tis. Kč). 
Ulice Odborů, po letech odkládání 
kvůli komplikacím s ČEZ a vodár-
nami, bude dokončena do 7. října 
(6 679 tis. Kč). Největší pozornost 
a dopravní obtíže způsobila oprava 
křižovatky u průmyslové zóny u Wi-
tte, jejímž investorem bylo Ředi- 
telství silnic a dálnic. Díky intervenci 
starosty města byla oprava dokonče-
na o dva týdny dříve, díky čemuž jsme 
mohli zahájit rekonstrukci okruž-
ní křižovatky u obchodních center  

Léto je především čas prázdnin a dovolených. 
Ne však pro každého. Pochopitelně se nezastaví 
pracovníci v oblasti cestovního ruchu, ale také 
například stavbaři. Často právě na léto vyjdou 
opravy silnic, křižovatek a chodníků. 

Tesco a Kaufland. Tuto akci připra-
vujeme více jak rok, a protože nás 
investor o opravě okružní křižo-
vatky u průmyslové zóny neinfor-
moval v dostatečném předstihu, 
nemohli jsme zabránit souběhu 
obou staveb. Jsem rád, že se stav-
by nakonec minuly. Ani tak stavba 
nebude jednoduchá, protože ne-
chceme omezit nákupy v obou ob-
chodních domech. Práce na této kři-
žovatce by měly skončit do 23. září  
a její cena z výběrového řízení je  
1 711 tis. Kč. Na tuto opravu se 
nám podařilo získat dotaci ve výši  
785 tis. Kč z Integrovaného regionál-
ního operačního programu prostřed-
nictvím MAS Krušné hory. Poslední 
akcí, na kterou chci upozornit, je 
stavba další části cyklostezky u areá-
lu Panattoni od prodejny stavebnin 
po již dokončenou část. Práce budou 
probíhat od půlky července do polo-
viny září. Děkuji obyvatelům za trpě-
livost a pochopení. Všem čtenářům 
Ostrovského měsíčníku přeji krásné 
léto plné zážitků!

Marek Poledníček,
místostarosta města Ostrov

A
K

T
U

A
L

I
T

Y



OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK ČERVENEC 20224

CENY TEPLA V OSTROVĚ SE LETOS NEMĚNÍ
Vážení čtenáři Ostrovského měsíčníku, dovolte mi, abych 
vás v tomto článku ve zkratce seznámil s některými sku-
tečnostmi, které se týkají Ostrovské teplárenské, a. s.

Výroba tepla a elektřiny v roce 2021
Rok 2021 byl chladnější a pro dodávky tepla příznivý. 
Plán prodeje tepelné energie v technických jednotkách 
byl naplněn na 105,6 %. Při výrobě tepla byl co nejvíce 
využíván stávající biomasový kotel K4 a od října i nově 
postavený biomasový kotel K5. Výroba elektřiny v koge-
neračních jednotkách byla plánována na 3 000 provozních 
hodin za rok. Vzhledem k významnému nárůstu výkup-
ních cen elektřiny ve 2. pololetí a nízké nasmlouvané ceně 
plynu byly kogenerační jednotky provozovány více než  
7 300 hodin, což mělo zásadní vliv na množství vyrobené 
elektrické energie. Plán výroby elektřiny v technických jed-
notkách byl proto splněn na téměř 240 %. Vlastní spotřeba 
elektrické energie byla na úrovni plánované, proto veškerá 
elektřina vyrobená nad plán byla prodána, a tím byl pláno-
vaný prodej elektřiny v technických jednotkách splněn na 
cca 480 %. Toto mělo za důsledek překročení plánovaných 
tržeb za elektřinu za celý rok o cca 10,5 mil. Kč.

Hospodářský výsledek a cena tepla
Dosažený hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 
4,2 mil. Kč je o cca 1,25 mil. Kč vyšší než plánovaný. 
Vzhledem k tomu, že město Ostrov po naší společnosti 
nepožaduje výplatu dividend, umožnily nám vyšší tržby 
za elektřinu vytvořit v souladu s účetními předpisy po-
třebné rezervy pro rok 2022, a tím i pro rok 2022 nezvyšo-
vat cenu tepla. Cena tepla pro naše odběratele v roce 2022 
je nejnižší v Karlovarském kraji a patří k nejnižším cenám 
v ČR. V Ostrově platí od roku 2017 odběratelé na vstupu 
do objektu 616 Kč/GJ vč. DPH, po snížení cen od 1. 5. 
platí v Aši 1 932 Kč/GJ a v Chebu 1 661 Kč/GJ vč. DPH.    

Den otevřených dveří
Na sobotu 10. září 2022 připravujeme den otevřených 
dveří, na který srdečně zveme všechny zájemce. Podrob-
nosti k akci budou zveřejněny v dalších číslech OM.

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

Město ocenilo výjimečné občany

Ocenění Občan města roku 2021 získal P. Marek Hric, 
který působil 16 let ve farnosti Ostrov a nesmazatelně 
se zapsal do života celého města. Dále byli nominováni: 
Josef Černý st. za dlouholetou činnost ve Svazu požární 
ochrany  a JSDH v Ostrově; Miroslav Černý in memoriam 
za dlouholetou práci na odboru výstavby MěÚ v Ostro-
vě; Viktorie Knechtlová,  frontmanka vítězné kapely The 
Sidewaves v soutěži Top Roof Top talenty 2021; Jiří Lá-

zinka za dlouholetou činnost badatele historie města; 
Jan Mareš za dlouholetou činnost v oblasti ochotnického 
divadla; Lumír Pála za dlouholetou činnost v místní or-
ganizaci Českého rybářského svazu, z. s.; Jiří Šantora in 
memoriam za dlouholetou sportovní činnost; Lubomír 
Zeman za dlouholetou činnost historika architektury.

Nominovaní obdrželi z rukou místostarosty města 
Marka Poledníčka a radního Petra Pavelky grafické listy. 
Vedení města poděkovalo rovněž úspěšným sportovcům, 
mezi oceněné patřili:

KATEGORIE DĚTI A MLÁDEŽ – JEDNOTLIVCI
Sára Peterková – cyklistika (úspěšná členka juniorské re-
prezentace ČR – např. 1. místo na mistrovství ČR ve sprin-
tu a teamsprintu, 1. místo v Českém poháru ve sprintu)
KATEGORIE SPORTOVNÍ TALENT
Tereza Antošová – atletika (mistryně KK v běhu na  
60 m a 600 m a ve skoku dalekém)
KATEGORIE TÝM DĚTI A MLÁDEŽ
Atletika Ostrov, z. s. – atletická přípravka (úspěšná repre-
zentace na mistrovství KK jednotlivců: Tereza Antošová, 
Adéla Chlapovičová, Ella Zeroniková, Nela Merhulíková, 
Daniel Smrž, Šimon Laža, Martin Chromec, Štěpán Novák) 

Další nominovaní: Jakub Kuneš – atletika; Adéla Zavo-
ralová – atletika; Sebastián Merhulík – atletika; Hana Opi-
chalová – atletika, přespolní běh; Vilém Šmídl – atletika; 
David Peterka – cyklistika; Dominika Kuníková – atletika.

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

Stalo se již tradicí, že město Ostrov oceňuje 
každoročně mimořádné osobnosti, které 
vykonaly významný čin a svou prací velkou 
měrou přispěly k rozvoji města. Ocenění se 
uděluje také za celoživotní zásluhy, může být 
uděleno rovněž in memoriam.
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Farnost z Rastattu navštívila Ostrov
O prvním červnovém víkendu ostrovská farnost ve spo-
lupráci s městem Ostrovem po delší „koronavirové pau-
ze“ přivítala v Ostrově rastattské farníky a připravila jim 
bohatý program. Jeho součástí bylo mj. přijetí místosta-
rostou města Markem Poledníčkem ve Dvoraně zámku, 
prohlídka zámku a klášterního areálu, výlet do Plzně 
spojený se setkáním s plzeňským biskupem Tomášem 

NOC KOSTELŮ 2022
Letošní Noc kostelů v Ostrově přilá-
kala více jak 500 zájemců, pro které 
byl v ostrovských kostelech připra-
ven zajímavý nejen hudební pro-
gram. Novinkou byla hra pro děti 
„Hledání poutnického pokladu“ 
s tajenkou a motopouť pro vyznava-
če jedné stopy. Účastníci tak mohli 
na svých strojích objet další kostely 
v ostrovské farnosti, ve kterých byl 
také připraven doprovodný pro-

gram. Děkujeme všem za spolupráci 
i účast a těšíme se na setkání při dal-
ších příležitostech, jako například 
na Autopouti, která se již dnes při-
pravuje na 16. července 2022, nebo 
při klasické Michaelské pouti, která 
se uskuteční v neděli 25. září 2022. 
Podrobný přehled akcí najdete na 
novém webu www.farnost ostrov.cz 

(far)

Holubem, společenský večer s orchestrem Swing Melody 
a taneční skupinou Mirákl za účasti starosty města Jana 
Bureše nebo prohlídka Karlových Varů či Mariánských 
Lázní. Partnerská farnost z Rastattu již před časem da-
rovala Ostrovu křížovou cestu a nyní přivezla kříž, který 
završil její instalaci ve hřbitovním kostele sv. Jakuba Vět-
šího. Tradiční součástí návštěvy se již stala česko-němec-
ká nedělní mše v kostele sv. Michaela archanděla a Panny 
Marie Věrné. Jedním z hostů byl také Horst Hippmann, 

Zleva Horst Hippmann – předseda spolku Heimat Verband Schlackenwerth, 
Marek Poledníček – místostarosta města Ostrova, Heinz Marsetz – člen 
Římskokatolické farnosti Rastatt – hlavní organizátor setkání. V pozadí 
Dana Osičková a Zuzana Železná v roli překladatelek

Farníci před kostelem sv. Jakuba

předseda spolku původních německých obyvatel Hei-
matverband Schlackenwerth e. V. Mezi katolickými far-
nostmi obou měst přetrvává velmi dlouhé přátelství, 
v posledních letech především díky farářům – P. Ralfu 
Dickerhofovi, P. Marku Hricovi, po kterém převzal po-
myslné žezlo P. Krzysztof Dędek. Ostrov zde přivítal 
rastattské farníky naposledy v květnu 2017. Další setkání 
se uskutečnilo v roce 2019 v Rastattu. Za počátek vzá-
jemného vztahu těchto měst můžeme považovat už rok 
1690, kdy se Franziska Sibylla Augusta, princezna sasko-
-lauenburská, žijící tehdy na ostrovském panství (Schlac-
kenwerthu), provdala za Ludwiga Wilhelma, markraběte 
bádenského. Toto spojení se začalo znovu rozvíjet pře-
devším v druhé polovině 20. století. Po sametové revo-
luci v roce 1991 byla podepsána smlouva o partnerství 
obou měst – v loňském roce jsme zde společně oslavili 
30. výročí této významné události. 

Zuzana Železná, Odbor kanceláře starosty a vnitřní správy,
Městský úřad Ostrov
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Obřadní síní se linul přednes žáků 
ze ZUŠ Ostrov pod vedením Daniely 
Šulc Králové, dojemný projev staros-
ty města, ale i dětský smích a pláč 
našich nejmenších občánků.

Dětem byly předány pamětní listy 
a mince, dárečky od Městské knihov-
ny Ostrov a maminky byly obdarová-
ny kytičkou. Nechybělo ani společné 
focení s panem starostou a Sibyllou 

Vítání občánků města 

PŘIPOMÍNKA SPLATNOSTI POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Upozorňujeme majitele nemovitostí, že se blíží splatnost místního poplatku za komunální odpad. Proto-
že žádné složenky se již nezasílají, musí si každý plátce hlídat tento termín sám. Pro usnadnění platby mů-
žete načíst ve své bankovní aplikaci QR kód u tohoto příspěvku a doplnit pouze VS a částku. Splatnost: za 
první pololetí 2022 nejpozději do 30. 7. 2022. Číslo účtu: 126103603/0300. Variabilní symbol: dle Ohlášení 
k místnímu poplatku za komunální odpad. Další informace poskytne: Alena Hlízová, Poplatky za komunál-
ní odpad, Městský úřad Ostrov +420 354 224 866

Augustou. Fotografie z vítání občán-
ků je možné si vyzvednout na Měst-
ském úřadě Ostrov, v kanceláři A111 
v přízemí. Poslední vítání občánků 
v letošním roce se uskuteční 5. listo-
padu 2022.

Zájemci o vítání občánků v tomto 
termínu se mohou hlásit e-mailem 
na adrese acermakova@ostrov.cz  
nebo mschmiedova@ostrov.cz. Dále  

INFORMACE 
k fungování dluhové poradny 

telefonicky na číslech 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 rodi-
čů, jméno (jména) a příjmení dítěte, 
trvalý pobyt, datum a místo naroze-
ní dítěte, telefon či e-mail alespoň na 
jednoho z rodičů.

Markéta Schmiedová,
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví,
Městský úřad Ostrov

Vážení občané, i v letošním roce 
funguje na Městském úřadě v Ost-
rově služba – ODBORNÉ SOCIÁL-
NÍ PORADENSTVÍ A DLUHOVÁ 
PORADNA. Dluhovou poradnu 
najdete v přízemí MěÚ Ostrov, čís-
lo dveří A111. Letní provoz bude 
v těchto termínech: 12. 7. 2022;  
26. 7. 2022; 9. 8. 2022; 23. 8. 2022. 
Klienti mohou přijít kdykoli v prů-
běhu vyhrazené doby nebo se 
předem domluvit s pracovníkem 
dluhové poradny paní Boženou 
Hainlovou, na telefonním čísle 606 
942 590, 608 742 209. Webové strán-
ky: www.kskcentrum.cz

Simona Aiznerová,
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví,
Městský úřad Ostrov

Poslední červnová sobota 
patřila novým občánkům 
města Ostrov.  V obřadní 
síni na Staré radnici 
v Ostrově starosta města 
Jan Bureš přivítal 19 dětí.
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SENIOŘI SE MAJÍ V OSTROVĚ DOBŘE
Už čtyři roky funguje v našem městě dopravní služba, 
která je určena pro seniory. Ti ji využívají, když potře-
bují odvézt z domova k lékaři, na nákup nebo třeba za 
přáteli. Nazvali jsme ji Senior expres a zpočátku byla 
určena seniorům starším 70 let. Poté jsme snížili věk na  
67 let a nyní zastupitelstvo města rozhodlo, že bude ještě 
dostupnější. Nově si mohou vůz Senior expresu zavolat 
lidé starší 65 let. Podali jsme také žádost o dotaci na dru-
hé vozidlo, a budeme-li úspěšní, plánujeme zajíždět i do 
krajské nemocnice v Karlových Varech. Další službou 
pro seniory, která se těší oblibě, je pravidelné setkávání 

s preventisty městské policie. To jsme nazvali „Na kafíč-
ko s městskou policií“ a další setkání chystáme na září. 
Zde bychom rádi rozdali účastníkům balíčky, kde najdou 
nejen důležité informace, ale také pepřový sprej. Těch 
nakoupíme tři sta z poskytnuté dotace a myslíme si, že je 
to účinný obranný prostředek, který se snadno vejde do 
kabelky nebo kapsy. Za vyšší bezpečnost seniorů, kteří 
patří k nejohroženější skupině obyvatel, to určitě stojí.

Jan Bureš, 
starosta města Ostrov

Chytrá řešení pro města a obce

MĚSTO Z POHLEDU VOZÍČKÁŘE

V hale karlovarského letiště se začátkem června konala 
konference nazvaná Chytrá řešení pro města a obce: In-
spirace v praxi. Zúčastnili se jí představitelé měst a obcí 
Karlovarského kraje, včetně zástupců odboru rozvoje 
města Ostrov, kteří zde čerpali inspiraci pro svou práci. 
Vystavovatelé zde představili například chytrá řešení od-

Společné prohlídky města se zúčastnili zástupci městské-
ho úřadu – odboru sociálních věcí a zdravotnictví, posky-
tovatelů soc. služeb a občanů. Mapování bariér bylo pro-
vedeno společně s vozíčkáři, kteří byli stěžejními aktéry. 
Šetřením přístupnosti prošly lokality vlakového nádraží, 
Městský úřad Ostrov a jeho expozice, Staré náměstí – 
nová Galerie Podhoubí, Poliklinika Ostrov a autobusové 
nádraží na Mírovém náměstí. Na trase se vyskytlo ně-
kolik problémových míst. Ta vyjdou najevo vždy až při 
praktické zkoušce sjízdnosti právě vozíčkářem. Jedná 
se o místa, na která se vozíčkář třeba vůbec nedostane. 
Brání mu chybějící sjezdy z chodníků či vysoké sklony 
nájezdů, které je pro vozíčkáře nebezpečné zdolávat kvů-
li riziku převržení vozíku. Jiná místa, překvapivě, ač pr-
voplánově ani pro vozíčkáře koncipovaná nejsou, plně 
odpovídají. Co se týče návštěvnosti z pohledu vyhledá-
vaných letních „atrakcí“ z pohledu cestovního ruchu, je 
Zámek Ostrov ideálním místem, kam vozíčkáře a tělesně 
handicapované či rodiny s kočárky můžeme bezproblé-
mově pozvat. Z šetření vznikla spousta podnětů, které 

jsou nyní zaprotokolovány a bude probíhat jejich řešení. 
Vizí budoucnosti je, aby město Ostrov bylo v mnoha lo-
kalitách pro vozíčkáře, tělesně handicapované či rodiny 
s kočárky přístupnější. Tento problém se netýká jen Os-
trova, je to celorepublikový apel na města, protože vždy 
jde o to, aby i občané s handicapem měli město přívětivé 
pro život a život se neomezoval jen na základní potřeby, 
ale také možnosti kulturně a společensky žít. 

O detailním mapování budeme čtenáře Ostrovského 
měsíčníku podrobněji informovat v některém z následu-
jících čísel.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Městský úřad Ostrov
Dita Poledníčková, manažer cestovního ruchu, 
Městský úřad Ostrov

padového hospodářství, využívání elektronických úřed-
ních desek, aplikace využívané v oblasti cestovního ruchu 
nebo technologie chytrého veřejného osvětlení. Na pří-
kladu Ostrova zde byla prezentována také mobilní apli-
kace Znovuoživené Krušnohoří, která má v našem městě 
několik zastávek. 

(red)

WWW.OSTROVSKYMESICNIK.CZ

Pracovní skupina seniorů a osob se zdravotním 
postižením v rámci komunitního plánování 
sociálních služeb města Ostrov se dne 15. 6. 
2022 sešla za účelem pravidelného mapování 
bezbariérovosti a přístupnosti dalších budov 
a veřejných prostor ve městě Ostrov, které 
vychází z potřeb specifických skupin občanů 
(zdravotně postižených, starších občanů 
a rodičů s kočárky). 
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LETNÍ SOUTĚŽ 
s Déčkem v Ostrově
Již podruhé se Informační centrum Na Zámku zapojilo, 
a velmi rádo, do spolupráce s Českou televizí – konkrét-
ně s dětským kanálem ČT Déčko. Letošní soutěž nese 
název Spravte to TO!

„Ajajajaj! Déčko je těžce porouchané. Roztřepená duha, 
špunti nafouklí, jak balónky poletují vzduchem, slunce se 
kutálí po nakloněné podlaze. Nic nefunguje, jak má. Roz-
sah nehody je bohužel tak velký, že se naši hrdinové bez 
tvé pomoci neobejdou! Sbírej chytré lidské vynálezy a po-
sílej je na Déčko, aby je Prga mohla použít jako součástky 
do rozbitého stroje a postupně ho opravit.“ 

Děti a rodiče, od začátku prázdnin se dozvíte víc 
i v našem Turistickém informačním centru Na Zámku. 

Léto v Ostrově patří již tradičně zábavě, 
POZNÁVÁNÍ, KOUPÁNÍ A HRÁM…

Než nás navštívíte, podívejte se na informace k soutěži 
na www.spravtetoto.cz.

Dita Poledníčková, 
manažer cestovního ruchu 
Městský úřad Ostrov

ARTOULKY I V OSTROVĚ
TIPY NA VÝLETY A VYCHÁZKY ZA UMĚNÍM 20. A 21. STOLETÍ
Covidová doba nastavila stopku kultuře i návštěvnosti 
památek, a tak začaly vznikat různé projekty, které 
se snažily o kompenzaci absence kulturních zážitků. 

Jedním z takových projektů, který se ujal, přežil covid 
a stále žije, jsou ARTOULKY od České televize, kterých 
se účastní i Ostrov, a to již podruhé.

Díky přehledné mapě na www.artoulky.cz objevíte de-
vadesát zajímavých soch, reliéfů či staveb po celé České 
republice a získáte tipy na vycházky od známých osob-
ností, které projekt podpořily. Projekt Artoulky vznikl 
ve spolupráci  Asociace turistických informačních cen-
ter České republiky s turistickými informačními centry. 
Bylo nám potěšením, že jsme byli do projektu osloveni 
již podruhé, a to právě díky zajímavé tváři našeho měs-
ta – jeho staré i nové části. Letáček i s mapkou bude 
zdarma k dispozici v Informačním centru Na Zámku 
pro všechny návštěvníky našeho města. Nechte se inspi-
rovat Artoulkami a navštivte i jiná zajímavá místa v ČR. 
Pamatujte, že všechny cesty vedou vždy do infocentra, 
kde vás nasměrují k tomu, abyste svůj čas strávili v ci-
zím městě efektivně a odnesli si co nejvíce zážitků.  

Dita Poledníčková, 
manažer cestovního ruchu, Městský úřad Ostrov

Ostrov je městem, kde to žije po celý rok! Zámecký park ožívá koncerty s neopakovatelnou 
atmosférou. Letní kino jede! Zajímavé expozice v objektech na starém městě lákají své 
návštěvníky. Koupaliště ve zbrusu novém kabátku nabízí moře zábavy. A komu je toto vše 
málo, může si jít v srpnu dokonce zabruslit na zimní stadion.  Ostrov zkrátka nezná nudu!
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Po úspěšném vydání, velkém zájmu ze strany čtenářů 
i dvou prestižních oceněních, která noviny v průběhu 
roku získaly, se jejich autoři rozhodli vydat 2. díl – opět na 
léto. V Ostrově budou Výletní noviny zdarma k dispozici 
v Infocentru Na Zámku, v Infocentru Domu kultury, na 
Staré radnici, v klášteře. Zásobili jsme jimi školy, školky 
i knihovnu. Čtenáři v nich najdou tipy, kam se ve zdejší lo-
kalitě Krušnohoří podívat, co stojí za to vidět a byla by ško-
da to při pěší nebo cykloturistice minout. Neváhejte a ob-
starejte si je. Určitě se z nich dozvíte spoustu informací 
a cenných rad. Z citace autorů: Do jaké hloubky budete ob-

KRUŠNOHORSKÉ VÝLETNÍ NOVINY 2022 
již podruhé – příjemné čtení a tipy na výlety na léto

Zleva Radek Galler /grafik, Lenka Vaňová, Kateřina Krumphanzlová 
a Dita Poledníčková – autorky textů

jevovat zdejší lokalitu, necháme na vás. Jedno víme jistě –  
objevovat budete všemi smysly – zrakem, sluchem, či-
chem, hmatem i chutí. Přání máme jediné, abyste si Kruš-
né hory zamilovali stejně jako my!

Za tým autorů Dita Poledníčková, 
manažer cestovního ruchu, Městský úřad Ostrov
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Strážníci naháněli naháče
Jako v legendárním filmu Discopříběh si nedávno připa-
dali strážníci Městské policie Ostrov, když při obchůz-
kové činnosti přistihli mladíka, který po prohrané sázce 
přeběhl Mírové náměstí tam a zpět zcela nahý. Obecen-
stvo, které ho k výkonu vyhecovalo, při příchodu hlídky 
taktně zmizelo a na místě zůstal pouze oděv mladíka. 
„A protože strážníci marně hledali filmový štáb, ocenili herec-
ký výkon mladíka honorářem v podobě pětisetkorunové poku-
ty,“ říká s nadsázkou velitel Městské policie Ostrov Ladi-
slav Martínek s tím, že během dalších dní byli strážníci 
požádáni o pátrání po pacientovi ostrovské nemocnice. 
Tomu se zřejmě přestal líbit pobyt v nemocničním zaří-

UKLÍZET PO PEJSKOVI JE NUTNOST
Napadlo vás někdy, že 1 300 psích miláčků ve městě vypro-
dukuje něco kolem 20 000 psích exkrementů týdně?  Máte 
psa? Pokud ano, pak jste jistě zaznamenali, že kromě chlu-
paté radosti a roztomile uslintaného štěstí váš čtyřnohý 
miláček tyto exkrementy také produkuje. Toto bohužel 
občas pozná i ten, co žádného psího miláčka doma nemá. 
Ano, je opravdu zarážející, jak někteří majitelé zapomí-
nají na své povinnosti, o slušnosti a ohleduplnosti ani 
nemluvě. To, že se takové množství exkrementů ve městě 
nevyskytuje, svědčí o tom, že většina majitelů zná nejen 
své povinnosti, ale především je ohleduplná k ostatním 
občanům a záleží jim na čistotě města.

Sbírat a uklízet nepořádek po pejskovi, ať už je to čivava 
nebo německá doga, se prostě musí. Právní normy jsou 
v tomto ohledu velmi jasné a pokuty za znečišťování ve-
řejných prostranství více než motivující. Povinnost uklidit 
po svém pejskovi má jednoznačně jeho majitel nebo oso-

ba, která psa doprovází. V případě, že tak neučiní, dopou-
ští se přestupku proti veřejnému pořádku a strážník může 
na místě uložit blokovou pokutu až do výše 10 000 Kč.  
Ve správním řízení může být tato pokuta až 20 000 Kč. 

Před strážníky v uniformách si každý občan dává dob-
rý pozor a svou povinnost splní, ale pokud není strážce 
zákona v dohledu, poctivost některých „pejskařů“ jde 
stranou. Zapomínají ovšem, že na tyto přestupky občas 
dohlédnou naše kamery a v neposlední řadě i sami občané 
upozorní na své sousedy, kteří pravidelně neuklízí a tím 
obtěžují své okolí. V této souvislosti bych rád upozornil, 
že shovívavost strážníků jde v těchto případech stranou 
a tyto přestupky budeme řešit vždy co nejpřísněji. 

S přáním čistého a krásného města

Ladislav Martínek,
velitel Městské policie Ostrov

SENIOR EXPRES
dostupnější

Služba je nyní určena fyzickým osobám s trvalým poby-
tem v Ostrově od dovršení 65 let věku a osobám od 18 let 
věku, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P. 

Vstřícným krokem směrem ke klientům je také zru-
šení polední obědové pauzy. Nově tedy Senior expres 

bude jezdit takto:  pondělí až pátek od 7.00 do 16.00 
hodin. Změny nabývají platnosti od 1. července 2022. 

Služba je provozována Městskou policií Ostrov, 
která má pro tuto službu vyhrazeno označené vozidlo 
Renault Kangoo. Vozidlo splňuje nároky pro přepra-
vu osob se sníženou mobilitou a přepravu zdravotních 
pomůcek (invalidní vozík, chodítko atd.). Službu je 
možné využít pouze v rámci města Ostrov včetně jeho 
městských částí. 

Službu je možné objednat telefonicky na čísle  
725 050 375.

(red)

zení a vydal se na cestu domů. Vzhledem k tomu, že ale 
nebyl místní, vyrazili strážníci na kontrolu autobuso-
vých zastávek. A jak se ukázalo, úvaha to byla správná, 
když na jedné ze zastávek pacienta objevili. Během pár 
minut byl tedy pacient zpět na svém lůžku. 

Složitějším úkolem bylo pro strážníky odhalení sku-
pinky mladistvých zlodějíčků, kteří se pravidelně vydá-
vali pro zboží do jednoho z ostrovských supermarketů. 
„Říká se, že tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až 
i lapku přistihneš. A to se také stalo. Tři mladiství dostali od 
našich srážníků pokutu a jednání nezletilé dívky bylo předáno 
k řešení příslušným orgánům,“ dodal Ladislav Martínek. 

(kor)

Zastupitelstvo města Ostrov odsouhlasilo 
na svém jednání dne 13. června 2022 
změnu pravidel služby Senior expres 
a rozhodlo se snížit věkovou hranici  
pro její využívání o dva roky.
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Co má v hlavě ředitel
Hodně jsem přemýšlel nad tím, jak obohatit umělecko-
-profesionální stránku FOH, a díky setkání s filmařkou 
Terezií Kajabovou jsme dali dohromady nápad na Fil-
movou laboratoř. Správná laboratoř obsahuje profesio- 
nální nástroje, odborný personál, ale i touhu objevit 
něco nového. Naše Filmová laboratoř má profesionál-
ní techniku, která je zároveň cenově dostupná, že si 
ji může každý pořídit domů, a máme úžasné experty 
z filmové branže, od kterých si účastníci odnesou zku-
šenosti a vědomosti. 

Festival Oty Hofmana přináší nejen zážitky ze vstře-
bávání kultury, ale i radost z vlastní tvorby a díky Fil-
mové laboratoři vidíme, jak se nám zde formují noví fil-
moví producenti, střihači, režisérky, scenáristky a další 

4 TENOŘI ZAZPÍVAJÍ V ZÁMECKÉM PARKU

filmové profese. Prototyp laboratoře jsme otestovali 
v červnu. Terezie vše koordinovala a vzali si s režisér-
kou Marií Krajplovou a producentem Davidem Pro-
cházkou na starost 10 dětí rozdělených do dvou profi 
filmařských týmů, které vytvořily 2 animované filmy  
a 8 experimentálních střihačských prací. Děti měly kaž-
dé svou roli, a nejenže pokračují s filmařinou dále, ale 
některé se v tom tak zhlídly, že se chtějí stát filmaři.

Děti od osmi let se mohou přihlásit na pětidenní Fil-
movou laboratoř při FOH v termínu 26. 9. – 30. 9. 2022 
na adrese filmovalaborator@dk-ostrov.cz. Máme ome-
zený počet míst, tak neváhejte. Laboratoř je zdarma 
díky podpoře města Ostrova a Karlovarského kraje.

Máte v hlavě něco, co byste se mnou chtěli sdílet? 
Budu rád, když mi napíšete na reditel@dk-ostrov.cz. 

za DKO Lukáš Lerch

4 Tenoři jsou česko-slovenské vokální seskupení čtyř 
muzikálových sólistů, založené v říjnu 2017 Janisem 
Sidovským. Stálými členy jsou držitel Ceny Thálie, 
tenor Marian Vojtko, zpěvák a herec, barytenor Pavel 
Vítek, dvojnásobný držitel Ceny Thálie, barytenor 
Jan Kříž a operní tenor Michal Bragagnolo. My v Os-
trově máme možnost tyhle skvělé muzikanty slyšet 
v sobotu 30. července v Zámeckém parku. A na co se 
můžete těšit?

Jak bude vypadat koncert v Zámeckém parku v Ost-
rově? Na které skladby a písně se mohou diváci těšit?
Pavel: Máme připraven speciální zámecký program, ve 
kterém zazní písničky z filmů a muzikálů, hity Karla Got- 
ta, jako třeba Krev toulavá nebo Jdi za štěstím. A navíc 
zazpíváme i několik novinek z připravovaného druhého 
alba, za první jsme loni obdrželi Zlatou desku. 

Které písně Karla Gotta máte nejraději a proč?

Marian: Karel Gott byl mimořádný zpěvák a měl také špičko-
vý repertoár. Jeho písně žijí dál, a proto je zpíváme. Každá,  
kterou jsme vybrali, má kromě krásné melodie i výborný 
text. Takových písní v dnešní době už vzniká málo.

Kde všude jste už v Karlovarském kraji zpívali a kde se 
vám nejvíce líbilo a proč?
Jan: Zatím jsme byli jen v Karlových Varech a o to více 
se těšíme do Zámeckého parku v Ostrově. Koncerty pod 
širým nebem mají neopakovatelnou atmosféru.

Chystáte pro své fanoušky nějaké novinky?
Michal: V těchto dnech nahráváme nové album. Myslím, 
že bude pro posluchače hodně zajímavé. V Ostrově za-
zpíváme několik ukázek, jako například novou českou 
verzi skladby My Way, kterou proslavil Frank Sinatra. My 
ji zpíváme pod názvem Žít podle svého.

Martina Novotná a 4 Tenoři, fotka: archiv 4 Tenorů

K
U

L
T

U
R

A



OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK ČERVENEC 202212

Datum  Akce Čas a místo konání Na co se můžete těšit Pořádá

do 31. 08. 
2022 Malý svět železnice Stará radnice

Výstava. Otevřeno: 
Út–Pá 13.00–17.00, 
So–Ne 10.00–17.00 hod.

pátek
01.07.22 Mimoni: Padouch přichází Dům kultury Ostrov

17.00 kino

pátek
01.07.22 Párty hárder: Summer massacre Dům kultury Ostrov

19.30 kino

sobota
02.07.22 Párty hárder: Summer massacre Dům kultury Ostrov

17.00 kino

sobota
02.07.22 Elvis Dům kultury Ostrov

19.30 kino

04. 07. 2022.
–31. 7. 2022 Florarium aneb příběh o pomíjivé kráse MK Ostrov - Oranžerie 

Václava Havla
Výstava obrazů 
Kristýny Machové

úterý
05.07.22 Mluvka a trouba klášterní kostel Zvěstování 

P. Marie, 18.00

Improvizovaný večer Jaroslava Duška 
za hudebního doprovodu 
archaického gongu 
a australského didgeridoo 
Ondřeje Smeykala. 

čtvrtek
07.07.22 Jurský svět: Nadvláda Dům kultury Ostrov

17.00 kino

čtvrtek
07.07.22 Řekni to psem Dům kultury Ostrov

19.30 kino

pátek
08.07.22 Jurský svět: Nadvláda Dům kultury Ostrov

17.00 kino, 3D

pátek
08.07.22 Thor: Láska jako hrom Dům kultury Ostrov

19.30 kino

pátek
08.07.22 Vyšehrad: Fylm Letní scéna při MDDM

22.00 letní kino

sobota
09.07.22 Rodinný den Ostrov Zámecký park Ostrov

13.00

Michal Hrůza a Kapela Hrůzy
Mňága a Žďorp
Pestalozzi
The Tap Tap
Kujme Pikle 

Agentura
Vlny

sobota
09.07.22 Řekni to psem Dům kultury Ostrov

13.00 kino

sobota
09.07.22 Thor: Láska jako hrom Dům kultury Ostrov

13.00 kino, 3D

středa
13.07.22 Odpolední koncert pro dříve narozené Zámecký park Ostrov

16.00

POKOJ Č. 26
Stanislav Hložek
Cimbálová muzika 
Pavla Štulíra

čtvrtek
14.07.22 Karetní podvečer MK Ostrov - učebna

16.00
Odpoledne pro karetní nadšence; 
určeno především seniorům

čtvrtek
14.07.22 Náměsíčníci Dům kultury Ostrov

17.00 kino

čtvrtek
14.07.22 Hádkovi Dům kultury Ostrov

19.30 kino

pátek
15.07.22 Ostrovské trhy Mírové náměstí

10.00-17.00 stánkový prodej

pátek
15.07.22 Náměsíčníci Dům kultury Ostrov

17.00 kino

pátek
15.07.22 Top gun: Maverick Dům kultury Ostrov

19.30 kino

pátek
15.07.22 Tajemství staré bambitky 2 Letní scéna při MDDM

22.00 letní kino

sobota
16.07.22 Modelářské workshopy Stará radnice

13.00 a 15.00 Ostrovští modeláři v akci

sobota
16.07.22 Top gun: Maverick Dům kultury Ostrov 

17.00 kino
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Datum  Akce Čas a místo konání Na co se můžete těšit Pořádá

sobota 
16.07.22 Hádkovi Dům kultury Ostrov 

19.30 kino

neděle 
17.07.22 Modelářské workshopy Stará radnice 

10.00, 13.00 a 15.00 Ostrovští modeláři v akci

středa 
20.07.22

Komentovaná prohlídka výstavy 
SEXIES!

Letohrádek Ostrov 
17.00 komentovaná prohlídka

čtvrtek 
21.07.22 Den s 3D tiskem MK Ostrov - klubovna 

13.00
praktická ukázka s přednáškou  
na téma 3D tisku

čtvrtek 
21.07.22 Mimoni: Padouch přichází Dům kultury Ostrov 

17.00 kino

čtvrtek 
21.07.22 Trio  Poezie nádvoří klášterního areálu 

19.00

Klášterní folkový večer:
Honza Brož, 
Jindřiška Brožová, 
Jan Paulík

čtvrtek 
21.07.22 Velká premiéra Dům kultury Ostrov 

19.30 kino

pátek 
22.07.22 FREE LAN Party, vol. 4 MK Ostrov - klubovna 

15.00
Vezmi kamaráda (nebo kámošku)  
a přijďte si do klubovny zahrát po síti

pátek 
22.07.22 Mimoni: Padouch přichází Dům kultury Ostrov 

17.00 kino

pátek 
22.07.22 Černý telefon Dům kultury Ostrov 

19.30 kino

pátek 
22.07.22 Vřískot Letní scéna při MDDM 

22.00 letní kino

sobota 
23.07.22 Piknik v parku Zámecký park u knihovny 

13.00 -17.00
Vaření s Emanem, soutěže, divadlo, 
stánky s občerstvením

sobota 
23.07.22 Woodride a Regionbeat Ostrov Skatepark Ostrov 

10.00 -22.00

Tradiční bike a skate závody, po 
kterých pokračujeme hudebním 
mikrofestivalem. Zahrají: InSpi-
ral, crossover (Karlovy Vary), 
Yanechek, hip-hop (Karlovy 
Vary), Khatano, metal hardcore 
(Ostrava), Zero Tolerance, nu-
-metal (Topoľčany), Neparkovat 
Vjezd, streetpunk (Karlovy Vary) 
a STEELL/\RIS, melodic metal-
core (Praha). Chill out: Radio de 
corso & Chossekilla.

Dendis Music 
Josefa Baláka

Kraky  
Production

sobota 
23.07.22 Černý telefon Dům kultury Ostrov 

17.00 kino

sobota 
23.07.22 Velká premiéra Dům kultury Ostrov 

Dům kultury Ostrov 19.30 kino

středa 
27.07.22 Stará a znovuobjevená řemesla Galerie Podhoubí 

13.00 -17.00
Pravidelné setkání pokračovatelů 
starých krušnohorských řemesel

čtvrtek 
28.07.22 DC liga super mazlíčků Dům kultury Ostrov 

17.00 kino

čtvrtek 
28.07.22 Elvis Dům kultury Ostrov 

19.30 kino

pátek 
29.07.22 DC liga super mazlíčků Dům kultury Ostrov 

17.00 kino

pátek 
29.07.22 Everything everywhere all at once Dům kultury Ostrov 

19.30 kino

pátek 
29.07.22 Zátopek Letní scéna při MDDM 

19.30 letní kino

sobota 
30.07.22 Everything everywhere all at once Dům kultury Ostrov 

17.00 kino

sobota 
30.07.22 Elvis Dům kultury Ostrov 

19.30 kino

sobota 
30.07.22 4 Tenoři Zámecký park u knihovny

20.30 koncert
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PIKNIK V OSTROVĚ 
tentokráte s Emanem

Zažili jste Emanův piknik pořádaný 
v minulých letech v Karlových Varech?  
Hlavní hvězdou pikniku byl kuchař 
Eman se svým programem pro děti 
i dospělé. Tentokráte vaření s Ema-
nem zavítá k nám do Ostrova. Piknik 
v Ostrově má už svoji tradici a bývá 
hodně navštěvován. Letos se piknik 
uskuteční 23. července v Zámeckém 
parku u knihovny od 13.00 hod. Děti 
si s kuchařem Emanem na pódiu 
připraví pizzu, upečou a nazdobí 
palačinky, připraví vlastní těstoviny. 
Hlavním tahákem bude zábavný gas-
tro 5boj o zajímavé ceny. Akci ještě 
více odlehčí rodinné představení 
Johnny&Jenny – barevná romance 
z mobilních toalet. Chybět nebudou 
stánky s originálním občerstvením 
ze Statku Jakubov, ukrajinské a viet-
namské speciality apod. 

Teď už jen zbývá objednat ideální 
letní počasí a těšit se na vaši přítom-
nost.

Foto: vaření s Emanem
Za tým Domu kultury Ostrov 
Martina Novotná, Iva Florianová

Jednodenní workshop zaměřený na 
základy nahrávání hudby či podcas-
tů doma i ve studiu se uskuteční  
28. srpna od 9.00 hod., v nahráva-
cím studiu Domu kultury Ostrov. 

Během cca 6 hodin se naučíte:
–  Vše o vybavení, které budete po-

třebovat pro nahrávání vokálů, 
nebo různých nástrojů.

–  Softwarová výbava potřebná pro 
nahrávání a jak si nastavit PC.

–  Základy práce v bezplatném na-
hrávacím programu Reaper DAW.

–  Příprava a údržba nástroje pro na-
hrávání (kytara, basa, bicí).

–  Postupy při nahrávání. Umístění 
mikrofonů. Tipy a triky pro co 
nejlepší výsledek. 

–  Jak připravit a poslat stopy, které 

NAHRAJTE SI SVŮJ PODCAST 
nebo hudbu v domě kultury

OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK ČERVENEC 2022

Odpolední koncert 
pro dříve narozené
Slunce, hudba, tanec a nějaká ta 
dobrota spolu vytvářejí ideální let-
ní pohodu, kterou i letos nabízíme 

v našem Zámeckém parku. Jedněmi 
z takových pohodových koncertů 
jsou i odpolední koncerty, které 
osloví zejména ty starší z nás, ale 
zváni jsou všichni. Díky spolupráci 
domu kultury a města Ostrov tak 
vznikají chvíle, kdy se společně po-
tkávají lidé, kteří milují staré známé 
šlágry. Vstupné je příznivých 70 Kč. 

Letos pozvání do parku přijal zná-
mý český herec PETR BATĚK (Kri-
minálka Anděl, seriál Duch a mnoho 
dalších) se svou kapelou a zazpívá 
písničky Petra Nováka, ale přidá 
i pár vlastních písní. Další hvězdou 
je STANISLAV HLOŽEK, kterého 
asi představovat nemusíme, kdo by 
neznal text písně Holky z naší škol-
ky, kterou si broukáme napříč gene-
racemi. Ani letos jsme nevynechali 
lidové písně, a proto jsme pozvali 
CIMBÁLOVOU MUZIKU Pavla 
Štulíra – seskupení mladých muzi-
kantů hrajících na „lidové“ hudební 
nástroje včetně cimbálu. 

Ať už jste se narodili dříve nebo 
později, přijďte. A pokud byste chtě-
li příště slyšet nějaké další vaše ob-
líbené šlágry, klidně nám to napište 
do produkce: halova@dk-ostrov.cz, 
jenistova@dk-ostrov.cz. Třeba s tím 
můžeme něco udělat.

FOTO: archiv Stanislava Hložka
Za tým Domu kultury Ostrov Marti-
na Novotná

jsem si sám nahrál, studiovému 
technikovi pro mix a mastering.

Cena workshopu je 750 Kč na osobu. 
Jestliže máte zájem, objednejte se už 
nyní prostřednictvím e-mailu: fiala@
dk-ostrov.cz. Více informací vám 
poskytne Tomáš Fiala, který má celý 
kurz na starosti: +420 776 660 385

Tomáš Fiala, 
Nahrávací studio Domu kultury 
Ostrov
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TANEČNÍCI MIRÁKLU 
jsou opět několikanásobní mistři České republiky

V nabitém finále nejlepších taneč-
ních skupin České republiky si dět-
ské choreografie odvezly dvě zlaté 
a juniorská jednu zlatou a jednu 
stříbrnou medaili. Jak jazzové, tak 
i modernové vystoupení dětí pak od-
borná porota navrhla do celkového 
grandfinále, kde se představují jed-
notliví mistři ČR napříč tanečními 

disciplínami. Zde se pak absolutním 
vítězem stala choreografie Andrey 
Burešové a Marty Šafářové  My story, 
a pokračovala tak v tradici, ve které 
miráklovské tanečnice bodují od za-
čátku vyhlášení této soutěže.

Na republikovém mistrovství se 
pak představily i malé skupiny a só-
lové a duetové choreografie. Zde pak 

Přijímání žáků do ZUŠ
Přestože v červnu proběhlo přijímá-
ní žáků do všech oborů Základní 
umělecké školy v Ostrově, nemusí 
zoufat ani ti, kteří se přihlásit chtě-
li, ale nestihli, zapomněli nebo si 
nevšimli. V září proběhne doplňu-
jící kolo přijímání žáků, na které 
se už teď můžete hlásit na našich 
stránkách: www.zusostrov.cz v zá-
ložce přijímací řízení.

Ondřej Šulc Králová
ZUŠ Ostrov

OCENĚNÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
Sedmého června proběhlo v divadel-
ním sále domu kultury tradiční oce-
ňování žáků ZUŠ. Po dvou letech, 
během kterých se tento ceremoniál 
nemohl konat společně, se opět se-
šli žáci a žákyně všech oborů, aby 
jim jejich učitelé a učitelky i vedení 
školy mohli poděkovat za práci a re-
prezentaci školy v soutěžích a na pře-
hlídkách. 

Kromě úspěšných sólistů i sou-
borů v dramatickém oboru (účast, 
ocenění i postupy do vyšších kol 
přehlídek žáků a žákyň ze tříd Tade-
áše Nováka, Daniely Šulc Králové, 
Ondřeje Šulc Králové a Ireny Konýv-
kové) i tanečním oboru (postupy 
i ocenění z celostátních přehlídek 
Taneční skupiny Mirákl pod vede-
ním Andrey Burešové i  souborů ze 
tříd Karin Wintrové) bychom letos 
nechtěli zapomenout na úspěchy 
oboru hudebního. 

Ze souborů nás v celostátním kole 
soutěže základních uměleckých škol 
reprezentoval Drumband ZUŠ Os-
trov ve složení Martin Houška, Mi-

chael Huk, Jaroslav Janecký, Matěj 
Kocek, Dominik Kostka, Jakub Ko-
zohorský, Maxmilián Lovász, Kryš-
tof Novák, Tadeáš Novák (čestné  
uznání) a Drumband Junior ZUŠ Os-
trov, ve kterém hrají: Adam Chlapo-
vič, Eliška Kukučíková, Josef Lesák, 
Maxmilián Lovász, Vojtěch Mako-
vec, Tomáš Rom, Jakub Suchomel, 
Petr Tvrdý, Šimon Vítek (získali v ce-
lostátním kole třetí místo). Ze sólis-
tů bicího oddělení byli nejúspěšnější 
Šimon Židlický (získal první místo 
v krajském kole stejné soutěže) a Ma-
xmilián Lovász, který v celostátním 
kole získal místo třetí.

Úspěchy v soutěžích základních 
uměleckých škol slavily i dechy. 
Karolína Matušková získala první 
místo v okresním kole ve hře na fa-
got, Ludmila Nesrstová a Alexandra 
Gössnitzerová získaly v krajském 
kole první místo ve své kategorii ve 
hře na trombon. Poslední gratulace 
pak patří Julii Isabell Zadražilové za 
první místo v celostátní soutěži Pl-
zeňské housličky.

Někteří z těchto žáků a žákyň zís-
kali navíc jeden z titulů udělovaných 
uměleckou radou ZUŠ – Aktivní 
žák, Mladý talent nebo Skokan roku. 
Ještě jednou všem děkujeme za jejich 
práci a píli a přejeme, aby se jim dále 
dařilo.

Ondřej Šulc Králová,
ZUŠ Ostrov

skupina vytančila dalších sedm titu-
lů mistrů ČR a dalších dvaadvacet 
vystoupení získalo finálová umístění 
a nominace na mezinárodní soutěže. 
Mezi nejúspěšnější tanečnice dětské 
věkové kategorie patří Lucie Kudelo-
vá a Kristýna Hudečková (mistři ČR 
v duetech jazz i modern), v juniorech 
Simone Elen Lajdová a Magdalena 
Šlemrová (mistři ČR duo jazz, 2. mís-
to modern), Simone poté bodovala 
i v sólové kategorii juniorek, když si 
z 55 tanečnic vytančila 1. místo. V do-
spělé kategorii pak krásná umístění 
(2. a 3. místo) získala dua tanečnic 
Lucie Bursíkové a Marty Šafářové, 
které působí zároveň i jako trenérky 
a choreografky skupiny.

Na přelomu června a července 
bude osmnáct tanečnic reprezento-
vat ČR a město Ostrov na Světovém 
tanečním poháru ve španělském 
San Sebastianu. Choreografie, které 
vznikají pod taktovkou Andrey Bure-
šové a celého trenérského týmu, tak 
budou moci zhlédnout wwwdiváci 
z celého světa.

Andrea Burešová, 
vedoucí souboru Mirákl

Soutěžní tour České taneční organizace měla své vyvrcholení 
v podobě čtyřdenního mistrovství ČR v Hradci Králové. Přes 
regionální a zemská kola se sem protančily také extraligové 
formace ostrovské skupiny Mirákl a nezůstalo pouze u účasti 
do počtu. 
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Studovat elektrotechniku 
NA SPŠ OSTROV SE VYPLATÍ
Letošní Motivační program Prokopa Diviše určený žákům 
I.–III. ročníku oboru Elektrotechnika dospěl do svého cíle, 
nejlepší žáci si z rukou zástupce společnosti ČEZ a ředite-
le školy převzali šeky v hodnotě sedmi až šestnácti tisíc 
korun.  A jak získá student takovou odměnu? Jen jedničky 
nestačí. Je třeba nadšení a zápal pro obor, který projevíte 
v různých odborných soutěžích a vzdělávacích projektech. 
O zážitky z jedné takové akce se podělili studenti třídy E3, 
kteří se v doprovodu Zdeňky Škrdlantové účastnili tříden-
ního vzdělávacího programu zaměřeného na provoz elek-
trárny Ledvice, kde získali tzv. „Energetickou maturitu“.

Velká část programu se odehrávala v infocentru elek-
trárny, kde je promítací sál, který poskytuje ideální místo 
na přednášky. Ty byly na témata: historie elektrárny, vy- 
užití chemie v chodu elektrárny, dopady ELE na její oko-
lí, obnovitelné zdroje a na závěr se žáci dozvěděli něco 
o tom, jak se správně chovat a co dělat při pracovním po-
hovoru. Ale přednášky nebyly to jediné, za čím žáci při-
jeli. Neméně důležitou částí byla návštěva provozu, a to 
rovnou třikrát. Poprvé se podívali na bloky 4 a 6, jejich 
velíny, kotle, nejvyšší přístupnou vyhlídkovou věž v ČR 
a spoustu dalšího. Druhá návštěva studentům více přiblí-

žila úpravu vody pro elektrárnu, od jejího čiření přes růz-
né filtry až po demineralizaci. Třetí a závěrečná prohlídka 
ukázala transformátory, rozvodny, záložní agregáty, ale 
také malou FVE, kde se provádí výzkum na téma správné-
ho natočení a umístění fotovoltaických panelů. 

Poslední den studenti psali test, který ověřoval jejich 
znalosti nabyté při pobytu v ELE.  Všichni zkouškou pro-
šli úspěšně, a tak jim mohl ředitel elektrárny pan Ing. 
Miroslav Svoboda předat diplomy a věcné ceny. Taktéž 
byli vyhodnoceni tři studenti s nejvyšším počtem bodů, 
první místo obsadil žák naší školy Jaroslav Rozmuš.

„Celkově se nám akce moc líbila a doufáme, že takto povede-
né budou i příští ročníky,“ dodali zástupci E3.

Lenka Bardová, studenti E3 SPŠ Ostrov

Studenti ocenění v rámci Motivačního programu Prokopa Diviše za školní 
rok 2021/2022.

Červen plný her a výletů
Poslední měsíc v letošním školním roce zahájili žáci základ-
ní školy Krušnohorská sportovním dnem v MDDM Ostrov. 
Děti měly svátek a oslavily ho pohybem. Hrály míčové hry, 
florbal, minigolf, kuželky a nechyběly soutěže na obrat-
nost, postřeh nebo sílu. Druhý červnový týden odjela část 
žáků na školu v přírodě do tábora Manětín. Letošní pro-
gram měl název „Zvířátka na dvorku“. Žáci malovali jed-
notlivá zvířátka, tvořili vlajku a slogan na toto téma. V lese 
hledali jednotlivé zástupce zvířecích rodin a plnili spoustu 
úkolů. Nechyběl ani pochod do města Manětín, opékání 
buřtů a diskotéka. Celý pobyt nás provázelo aprílové poča-
sí, ale ani to nám nezkazilo dobrou náladu. V druhé polo-
vině měsíce jednotlivé třídy podnikly plánované výlety a ex-
kurze. Žáci vyšli na pěší výlet do Jáchymova, kde navštívili 
místní muzeum a Štolu č. 1. Zavítali do Karlových Varů na 
akci „Kraj dokořán“, kde zhlédli divadelní představení Kar-
lovarského hudebního divadla či Divadélka Ondřej, nebo 
se vydali na dětskou stezku plnou dobrodružných úkolů. 
Navštívili skládku ekologické likvidace odpadků v Černoší-
ně. Proběhly poslední návštěvy v městské knihovně a v Eko-
centru Ostrov. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, 
kteří se našim žákům trpělivě věnovali a připravovali pro 
ně výukové programy. Budeme se těšit na další spoluprá-
ci v příštím školním roce. Také bychom rádi poblahopřá-
li všem našim odcházejícím žákům, kteří úspěšně zvládli 
přijímací řízení na střední školy. Doufáme, že jejich další 
studium bude úspěšné a že se s nimi za pár let setkáme jako 
s šikovnými kadeřníky, kuchaři nebo zedníky. Všem přeje-
me krásné prožití letních prázdnin.

Faten Fakach, ZŠ Ostrov 

Termíny LT Manětín: 30. 6. – 11. 7.; 11.–22. 7.;  
22. 7. – 2. 8. Adresa na tábor: Letní tábor MDDM  
Ostrov, jméno dítěte, Stará Cihelna, 331 62 Manětín

Sportovní příměstské tábory, místo konání: MDDM 
Ostrov. Kromě sportování v areálu MDDM jsou pro 
děti připraveny i sportovní výlety mimo areál MDDM. 
Termíny: 11.–15. 7.; 18.–22. 7.; 25.–29. 7. 

Přírodovědné příměstské tábory, místo konání: Eko-
centrum, Kromě krmení, péče a hrátek se zvířátky  
si děti užijí i výlety do okolí. Termíny: 11.–15. 7.;  
18.–22. 7.; 25.–29. 7.

PROVOZ BUDOVY MDDM: Po–Pá 9.00–20.00 hod.
So–Ne 10.00–20.00 hod.

PROVOZ EKOCENTRA: Po–Ne 13.00–17.00 hod.

PROVOZ SPORTOVNÍHO AREÁLU: všední dny: 
9.00–20.00 hod., víkendy: 10.00–20.00 hod., rezervace 
kurtů a fotbalového minihřiště: na tel. 736 505 681

ZIMNÍ STADION OSTROV + MULTIFUNKČNÍ HŘI-
ŠTĚ U ZS: Po–Ne 8.00–20.00 hod. Sledujte aktuální 
situaci na FB. 

Kontakty: informace: 736 505 681, akce: 736 505 684, 
zájmová činnost: 731 615 657, doprava: 736 505 683, eko-
nomický úsek: 735 605 685, zimní stadion: 601 089 332
www.mddmostrov.cz. Sledujte aktuální situaci na FB 

Dagmar Gburová, MDDM Ostrov

Informace o letním provozu MDDM 
Ostrov, táborech a sportovištích
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KNIHOVNA V LETNÍM REŽIMU
V průběhu letních prázdnin dělá 
knihovna návštěvníkům maličko zma-
tek v hlavě tím, že přejde na letní pro-
vozní dobu. Ani letos se to nezmění. 
Od 1. 7. se tedy dveře knihovny bu-
dou otevírat v těchto časech: Po, st, 
čt - 9.00–12.00, 13.00-18.00; út, pá - 
9.00–12.00; sobota – ZAVŘENO. 

I letos budeme doplňovat LITE-
RÁRNÍ OBČERSTVENÍ na ostrov-
ském koupališti. Naši knihovničku 
LITERÁRNÍHO OBČERSTVENÍ na- 
leznete na obvyklém místě, budou 
tam pro vás připraveny knihy a časo-
pisy, které si můžete zdarma zapůj-
čit, přečíst v průběhu návštěvy kou-
paliště, případně si je můžete odnést. 
Pokud vás kniha zaujme, můžete si ji 
nechat. Věříme, že vám tato služba 
zpříjemní čas strávený na koupališti.  

Letní měsíce jsou pro knihovny 
spíše měsíci útlumu, i přesto jsme 
pro vás připravili několik akcí. Ke 
zhlédnutí je výstava obrazů Kristýny 
Machové s názvem Florarium aneb 

příběh o pomíjivé kráse. Nebude 
chybět ani Karetní podvečer pro se-
niory (14. 7.). Přijměte pozvání také 
do klubovny, kde se bude ve čtvrtek 
21. 7. konat Den s 3D tiskem. Přijďte 
se podívat, co vše lze na 3D tiskárně 
vyrobit, a dozvědět se, jak 3D tiskár-
na funguje, jak model navrhnout, 
upravit, případně kde lze již hotový 
návrh modelu stáhnout. V průběhu 
celého odpoledne vás bude provázet 
Jan Holub.

Co připravujeme? DESKOVÉ HRY 
V KNIHOVNĚ (4. 8., 17.00) – Máte 
rádi deskové hry? Pak přijďte do hu-
debního a filmového oddělení, kde 
se budou konat pravidelná setkávání 
nad hrami (doporučený věk 15–99). 
Zaměříme se spíše na hry složitější, 
jako např. 7 divů světa, Pán prste-
nů, ale nebudou chybět ani ty méně 
náročné. O zábavu bude postaráno. 
A nezapomeňte, že celou řadu des-
kových her lze v rámci oddělení za-
půjčit také domů.

PŘEDNÁŠKA O KYBERNETIC-
KÉ BEZPEČNOSTI (16. 8., 10.00) – 
Přednáška o základech kybernetické 
bezpečnosti. Dozvíte se, jak se v pro-
středí internetu pohybovat bezpeč-
ně a eliminovat většinu rizik, která 
z užívání internetu vyplývají. Co je 
to a jak funguje tzv. datová stopa, 
jak vybrat bezpečné heslo nebo kte-
rý antivir vás v prostředí internetu 
ochrání nejlépe. Přednášející: Mgr. 
Jan Holub 

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI (26. 8.,  
14.00) – Zábavné odpoledne (nejen) 
pro rodiny s dětmi. Letošní téma 
zní VEČERNÍČKY. Již nyní můžete 
připravovat kostýmy do dětské foto-
soutěže. Nebude chybět bohatý do-
provodný program, tak si do svých 
kalendářů a diářů udělejte poznámku 
a poslední pátek v srpnu si přijďte 
užít odpoledne do Zámeckého parku. 

Pokud vás zajímá, jaké akce máme 
v plánu, tak určitě sledujte naše 
webové stránky a sociální sítě. 

Těšíme se na vaši návštěvu

kolektiv MK Ostrov

Malý svět železnice ožije na Staré radnici
Milujete vše, co je spojené s želez-
nicí? Fascinují a lákají vás železnič-
ní modely? Pro všechny fanoušky 
modelové železnice jsme připravili 
na Staré radnici výstavu s názvem 
MALÝ SVĚT ŽELEZNICE, kde bu-
dou k obdivování modely členů Klu-
bu železničních modelářů Ostrov.

Těšit se můžete na soutěžní mo-
dely MČR 2022, soutěžní výstavu 
fotografií od vlakových nadšenců 

a zabrousíme i trochu do historie 
ostrovské drážní dopravy. Děti si 
k nám mohou přijít pohrát do her-
ničky, kde si mohou například samy 
ovládat vláček se sladkým překvape-
ním. Výstava potrvá do 31. srpna. 
Otevřeno máme každý den, kromě 
pondělí. Vstup na Starou radnici je 
prostřednictvím Galerie Podhoubí.

Těšit se můžete i na víkendové 
modelářské workshopy.

Červencové workshopy se uskuteč-
ní 16. července ve 13.00 a 15.00 hod. 
a 17. července v 10.00, 13.00 a 15.00 
hod., věnovat se vám budou členové 
Klubu železničních modelářů Ostrov.

Přijďte se podívat, jak vznikají 
drobné modely drážních vozidel 
i budov. Jednoduchý model si pak 
můžete sami sestavit. Vhodné pro 
dospělé a děti od 9 let. 

Za tým Domu kultury Ostrov Martina 
Novotná
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MARATÓN V PARKU
KONCERT ABBA WORLD REVIVAL
2 filmy: Mamma Mia! / Mamma Mia! Here We Go Again

Sobota, 13. 8. 17:00, Zámecký park
Vstupné 350 Kč

V
Z

D
Ě

L
Á

V
Á

N
Í



OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK ČERVENEC 202218

STO SKUPIN STARTUJE 
OD ZÁŘÍ TAKÉ V OSTROVĚ
Nově vzniklá nezisková organizace 
Sto skupin, z. s., přišla s inovativní 
myšlenkou založit přesně sto dět-
ských skupin po celé České repub-
lice. Cílem není pouze posunout 
kvalitu předškolního vzdělávání 
v Česku, ale také pomoci rodičům 
dětí předškolního věku věnovat se  

zaměstnání a plně se zapojit do 
společnosti. Projekt by tedy mohl 
vyřešit mnohdy bezútěšnou situa-
ci v rodinách, které jsou postaveny 
před nelehkou otázku, kam umístit 
děti, které nebyly přijaty z důvodu 
přeplněných kapacit do běžných 
mateřských škol.

SVĚCENÍ KAPLIČKY SVATÉHO HUBERTA
Slavnostní vysvěcení kapličky sva-
tého Huberta, které provede farář 
Římskokatolické farnosti Ostrov 
Krzysztof Dędek, se uskuteční  
9. července v půl desáté dopoledne. 
Kaplička je situována na oblíbené 
turistické a výletní trase od hotelu 
Subterra na Suchou, několik desítek 

metrů za odbočkou na Jižní jámy. 
Kapličku na své náklady postavili 
myslivci z MS Krušnohor Oldříš, 
kteří hospodaří v honitbě Plavno. 
Kaplička je na okraji této honitby. 

Jaroslav Grof,
hospodář MS Krušnohor Oldříš

Inzerce

V čem spočívá výhoda dětské sku-
piny? Do miniškolky je možné umís-
tit dítě ve věku od jednoho roku do 
šesti let. V Ostrově budou otevřeny 
dvě skupiny po dvanácti dětech, což 
dává profesionálním chůvám větší 
prostor věnovat se jim také více indi-
viduálně a smysluplně. Rodiče s dět-
mi tedy nemusejí nikam dojíždět a zá-
roveň budou využívat nejnižší možné 
školné. Mají možnost zvolit si kvalit-
ní péči a formu vzdělávání pro své 
potomky. Ostrovští předškoláci bu-
dou moci miniškolku navštěvovat od 
začátku nového školního roku kaž- 
dý všední den od 7 do 16 hodin. Dě-
tem se budou věnovat profesionální 
chůvy s kurzem zdravého stravování 
a jógou pro děti. Předškoláčci se mo-
hou těšit na pestrý program činností, 
ve kterém nebude chybět ani muzi-
koterapie či pískování. Rodinné cen-
trum Sluníčko o prázdninách nečeká 
žádné lenošení, spíše naopak. V let-
ních měsících dojde k úpravám a roz-
šiřování stávajících prostor Sluníčka.

Více informací a dotazník k ověře-
ní naplněnosti dětské skupiny nalez-
nete na webových stránkách www.
stoskupin.cz a také na facebooko-
vých stránkách rodinného centra 
Sluníčko.

Blanka Krejzová

Poděkování 
Dobrý den, pane starosto,

již delší dobu sledujeme dění ve va-
šem městě, protože zvažujeme kou-
pi nemovitosti v Ostrově. Několikrát 
jsme proto za poslední dobu Ostrov 
navštívili a musím se přiznat, že 
jsme se pro tuto lokalitu nadchli. Po 
20 letech tvrdé práce ve velkoměstě 
hledáme se ženou klidné a hezké 

místo pro výchovu našich malých 
dětí a samozřejmě zvažujeme všech-
na pro a proti. Bavili jsme se s míst-
ními občany o životě v Ostrově, zjiš-
ťovali možnosti našeho uplatnění 
a zapojení do místního kulturního 
i sportovního života a odezva ob-
čanů byla velmi kladná. Chci Vám 
poděkovat za péči o město, protože 
i to, kdo v daném městě „hospoda-
ří“ na radnici, je pro nás důležité, 
a musím přiznat, že máme podobný 
pohled na svět. Jste pro nás jedním 

z faktorů, který na pomyslné misce 
vah při zvažování stěhování do Os-
trova přidává kladné body.

 Přejeme Vám hodně úspěchů při 
vedení města a hlavně mnoho spo-
kojených občanů.

 
Michal a Petra Dulíkovi
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NIKDY NEZAPOMENEME! 
Fischerův duch zůstává v Ostrově stále přítomný

Počítat mezi ně lze i Johanna Caspa-
ra Ferdinanda Fischera, význačného 
představitele barokní a klasicistní 
hudby. Ten se sice narodil v Krásně 
(Schönfeld), nicméně jeho životní 
osudy jsou s Ostrovem nerozlučně 
spjaty. Konkrétněji s dvory vévodů 
sasko-lauenburských a markrabat 
bádenských. Johann Caspar totiž 
oplýval nebývalým hudebním nadá-
ním a od 90. let 17. století působil 
jako kapelník markraběte Ludvíka 
Viléma a jeho ženy Sibylly Augusty 
na ostrovském zámku, odkud se 
následně přesunul do bádenského 
Rastattu. Tam roku 1746 zemřel. 
Proslul především jako vynikající 

varhaník a experimentátor, v jehož 
tvorbě našel inspiraci Johann Sebas-
tian Bach. Za vrchol jeho virtuozity 
je považován cyklus preludií a fug 
pro varhany s názvem Adriane Mu-
sica z roku 1702. Ostatně Bach se 
jím údajně měl nechat vést při psa-
ní „Dobře temperovaného klavíru“. 
Námět cyklu tvoří řecká báje o The-
seovi, jemuž Ariadnino klubko nití 
pomůže nalézt cestu ven z Minotau-
rova labyrintu.

Důvody, proč svět oslavuje Bacha, 
zatímco Fischer zůstává méně zná-
mou osobností, je těžké určit. Ostrov 
však na „svého“ geniálního varha-
níka nezapomíná. Za nejviditelnější 
připomínku slouží pomníček u vstu-
pu do klášterního areálu, vedle nějž 
stojí unikátní kovaný model klavíru. 
Nicméně za skladatele by měla pro-
mlouvat hudba, zmiňme proto, že 
město je zastávkou mezinárodního 
hudebního festivalu, který si Fische-
rovo jméno vložil do názvu. Mistrův 
život se rovněž stal tématem odborné 

Pomníček věnovaný J. C. F. Fischerovi  
autor: Jan Železný

VSKUTKU „HUSARSKÝ KOUSEK“
Toto úsloví slyšel každý z nás již ne-
sčetněkrát. Málokdo však tuší, že 
má svůj reálný příběh. Ten byl na-
psán v dobách tzv. „sedmileté vál-

ky“, která probíhala v letech 1756–
1763. Některými historiky je přitom 
označována jako první opravdu 
„světová válka“. Bylo to totiž v dě-
jinách lidstva poprvé, kdy evropské 
velmoci válčily nejen na polích Ev-
ropy, ale též v Americe, Africe i Asii. 

Náš příběh časově zapadá do roku 
1757, kdy dal princ Karel Lotrinský 
v reakci na vítězství ruského spojen-
ce u Gross Jagersdorfu rozkaz pod-
maršálkovi Andreji Hadikovi, aby se 
svými husarskými eskadronami pod-
nikl nájezd do Braniborska a tím 
vnesl neklid do pruského zázemí. 
Podmaršálek neváhal a 16. října se 
svými 3 500 husary odvážným mané-
vrem pronikl až do Berlína. Tím pře-
kvapil nejenom tamní posádku, ale 
především pruskou královskou rodi-
nu, jež v šíleném zmatku raději prch-
la do Špandavy. Husaři po vítězném 
střetu se zemskou milicí přinutili 
městskou správu zaplatit „výpalné“ 
ve výši 215 000 tolarů. Následně se 
podmaršálek Hadik v čele svých hu-

Příslušník husarského pluku za sedmileté války. 
Zdroj: Web valka.cz

sarů a údajně i bez ztráty jediného 
muže odebral zpět na svou lužickou 
základnu. Rozhořčený pruský král 
Friedrich II. okamžitě vyslal proti 
Hadikovi vojsko, to ale dorazilo do 
Berlína příliš pozdě.

Celá Evropa se touto odvážnou 
akcí náramně bavila. Nepřekvapí 
proto, že se stala svým způsobem 
moderní legendou a vešla do slovní-
ku jako „husarský kousek“. Ve Vídni 
zavládlo nefalšované veselí, přičemž 
arcivévodkyně Marie Terezie vyzna-
menala podmaršálka Andreje Ha-
dika velkokřížem Vojenského řádu 
Marie Terezie a povýšením do nej-
vyššího stupně generálské hodnosti.  

Pro naše čtenáře je navíc zajíma-
vé, že generál Andrej Hadik, for-
málně pocházející z Uher, byl podle 
některých historiků možná potom-
kem českých exulantů, a nikoli pří-
slušníků původní maďarské šlechty. 
Skutečnost je dosud neznámá, my 
se však, jak jinak, přikláníme k verzi 
o českém původu.

Josef a Jan Železných

Historie neznalý návštěvník 
by byl jistě překvapen, 
kolik osobností evropského 
významu se u nás narodilo či 
s městem spojilo své jméno. 

přednášky Dr. Markuse Zepfa z Ba-
chova archivu v Lipsku na meziná-
rodním historickém Symposiu 2021, 
konaném na ostrovském zámku.

Pokud jste se tedy dosud s Fische-
rem a jeho odkazem nesetkali, ne-
zoufejte! Maestro totiž zůstává i po 
více než dvě stě sedmdesáti šesti le-
tech od svého skonu v Ostrově stále 
přítomný!

Jan Železný
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ARCIVÉVODA JOSEF FERDINAND TOSKÁNSKÝ 
Letos v květnu uplynulo 150 let od narození posledního 
majitele ostrovského panství, a tak není jistě na škodu 
trochu si osobnost Josefa Ferdinanda Salvátora Toskán-
ského přiblížit. Rakouský arcivévoda a následník trůnu 
zaniklého toskánského velkovévodství, celým jménem 
německy Joseph Ferdinand Salvator Maria Franz Leo-
pold Anton Albert Johann Baptist Karl Ludwig Rupert 
Maria Auxilatrix von Österreich-Toskana, se narodil  
24. května 1872 v Salcburku jako druhorozený syn po-
sledního velkovévody toskánského Leopolda IV. a jeho 
druhé manželky Alice Bourbonsko-Parmské. 

Vystudoval Vyšší vojenskou reálku v Hranicích. Po 
úspěšném absolvování pokračoval ve vojenských stu- 

diích na Tereziánské 
akademii ve Vídeň-
ském Novém Městě. 
Byl průkopníkem letec-
tví v rakousko-uherské 
armádě, aktivně se vě-
noval letům balónem. 
Účastnil se nejrůzněj-
ších automobilových 
závodů. Měl rád mysli-
vost a hony.    

Když se v roce 1902 
jeho starší bratr Leo-
pold Ferdinand Salvá-
tor zřekl šlechtického 
titulu, stal se Josef Fer-
dinand následníkem 
Leopolda IV. a dědicem 
titulu. Po smrti otce 
v lednu 1908 se stal 
hlavou toskánské linie, 
ale titul toskánského 
velkovévody nepřijal 
a soustředil se spíše 
na vojenskou kariéru. 
Velmi rychle stoupal 
po kariérním žebříčku. 
Když Leopold IV. umí-

ral, měl již arcivévoda Josef Ferdinand hodnost generál-
majora. Od ledna 1911 převzal arcivévoda velení 3. pěší 
divize. Brzy nato byl povýšen do hodnosti polního pod-
maršála. V této funkci setrval až do vypuknutí světové 
války. Po začátku konfliktu převzal velení XIV. armád-
ního sboru, který spadal pod velení 3. armády. Prvním 
úkolem jeho sboru bylo podpořit 4. armádu generála 
Auffenberga v ohybu řeky Bug. V září 1914 nejprve do-
časně, později nastálo nahradil generála Auffenberga 
ve velení 4. rakousko-uherské armády. Roku 1914 byl 
také povýšen do generálské hodnosti. Jeho kariéra do-
sáhla vrcholu v únoru 1916, kdy byl povýšen na gene-
rálplukovníka. Záhy však přišel kariérní pád. Nečekaná 
ruská červnová ofenzíva způsobila v rakousko-uherské 
armádě katastrofální ztráty. Řada velitelů byla hnána 
k zodpovědnosti. Císař také odvolal z velení 4. armády 
generálplukovníka Josefa Ferdinanda. Arcivévoda byl 

Josef Ferdinand Toskánský,  
velitel 4. armády, sbírka Josef Macke

Josef Ferdinand Toskánský se po válce snažil získat zpět panství Ostrov, 
Národní listy 13. 9. 1924

do služby znovu povolán až po nástupu nového císaře 
Karla I. Nebylo mu však už svěřeno velení jednotek, ale 
stal se jako nadšený propagátor aviatiky generálním in-
spektorem letectva. Tuto funkci vykonával až do konce 
války. 

Po skončení světové války se zřekl svých nároků na 
trůn a zůstal žít v Rakousku. Byl dvakrát ženatý. Měl 
dvě děti, Klaudii (1930) a Maxmiliána (1932). Po anšlu-
su Rakouska hitlerovským Německem v březnu 1938 
byl jako odpůrce nového režimu zatčen a několik týd-
nů vězněn v koncentračním táboře. Teprve na přímluvu 
rodiny samotného Hermanna Göringa byl propuštěn. 
Gestapo jej však i poté sledovalo, a to až do jeho smrti. 
Generálplukovník arcivévoda Josef Ferdinand Toskán-
ský zemřel ve Vídni 25. srpna 1942.

Jak to vlastně bylo s ním a s Ostrovem? Na zámek do 
Ostrova jezdíval především s rodiči v dětství. Rodina 
Ferdinanda IV. využívala tehdy zámek již jen jako letní 
sídlo. Tím, jak děti dospívaly, byly letní pobyty toskán-
ských v Ostrově stále vzácnější. Dcery se vdávaly, synové 
museli vstoupit do armády. Hlava rodiny Ferdinand IV.  
měl od roku 1892 stále větší potíže při chůzi a byl čím 
dál více upoután na kolečkové křeslo. Setrvával po-
většinou v rezidenci v Salcburku. Po smrti otce získal 
arcivévoda Josef Ferdinand také panství Ostrov. Přes-
tože již v Ostrově zřejmě nepobýval, zůstával i v době  
I. světové války v kontaktu s obyvateli Ostrova. Pří-
kladem může být i jeho děkovný lístek z fronty zasla-
ný 20. května 1915 místostarostovi Eduardu Wolfovi 
mladšímu. Generál arcivévoda Josef Ferdinand srdeč-
ně děkoval nejen Eduardu Wolfovi, ale i všem obyva-
telům Ostrova za jejich přání všeho dobrého. 

Po skončení světové války byl majetek velkovévodů 
toskánských zkonfiskován nově vzniklou Českoslo-
venskou republikou. Na ostrovské panství byla uvale-
na nucená správa. Majetek bývalého panství převzaly 
do správy Československé státní lesy.  

Josef Macke
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Badmintonisté mají dva tituly mistrů ČR

V severočeském Mostě se 4. června 
konalo mistrovství České republiky 
seniorů v sedmi kategoriích 35+ až 
70+. Mezi 73 účastníky bylo kvarte-
to z oddílu badmintonu TJ Ostrov –  
Jan a Jana Šulovi, Jiří Mácha a Pa-
vel Hauer. Za Jiskru Nejdek Josef 
Špulák. Na těchto akcích vzhledem 

k počtu startujících dochází k tzv. 
slučování. Šulovi startující v 55+ 
tak skončili v mixu 50+ na pěkném  
4. místě. V 70+ Jiří Mácha z téhož 
důvodu hrál v 65+ s hráči o devět let 
mladšími, přesto do své sbírky přidal 
další, tentokrát bronzovou medaili 
za dvouhru. V 55+ přibyly další, když 

Májová šipka 2022
V ostrovské pivnici Kolečko se v sobotu 28. května po-
řádal již devátý ročník Májové šipky „O putovní pohár 
starosty města Ostrov“. Májová šipka je po ostrovském 
memoriálu prostě nejoblíbenější místní turnájek, na 
kterém se schází takřka jen domácí ligoví hráči, kama-
rádi, amatéři, rodáci anebo ti, co mají s naším městem 
něco společného. Letos se turnaje zúčastnilo rekordních  
25 šipkových nadšenců. Přesněji 17 mužů a nevídaných  
8 žen! I tentokrát byly pro ty nejlepší připraveny hodnot-
né ceny včetně putovního poháru. 

Celkovým vítězem se nakonec stal již počtvrté po sobě 
Štěpán Tunkiv, hrající za karlovarský Průšvih. Opravdu 
nevídaná bilance! Druhé místo obsadil Zdeněk Štěpánek – 
Šviháci Jáchymov. Třetí místo patřilo Mírovi  Fialovi – 
Škodíci Ostrov. Na čtyřku to dotáhl rovněž domácí hráč 

Tomáš Spruzsanský - Škodíci Ostrov. Nejlepší ženou se 
v samostatném turnaji nově stala Jarka Prokopová, hra-
jící za klub Šviháci Jáchymov. Ta ve finále porazila Lucii 
Sieglovou z Karlových Varů. Třetí místo brala Klára Ogor-
ková – Škodíci Ostrov. Cenu za nejvyšší zavření, a to s čís-
lem 113, si domů odnesl Michal Zelenka. Bingový král 
pro změnu putoval k Jirkovi Budíkovi. Amatérem turnaje 
se stal Michal Podzimek. 

Jan Mrenica

PŮLROK ÚSPĚCHŮ PRO KARATISTY
Začátek roku 2022 byl pro nás ve 
znamení fyzické přípravy, technic-
kého zlepšení, občas i pár modřin, 
ale hlavně tvrdé dřiny kvůli nadchá-
zejícím závodům.  Celkem jsme se 
zúčastnili čtyř turnajů.  Na jaře jsme 
byli v Chodově na akci s názvem 
Champions cup (1. kolo). Jedná se 
o čtyřkolové závody pořádané naším 
mateřským klubem. Účastnit se smí 
všichni z našich partnerských měst – 
Loket, Chodov, Ostrov, Horní Slav-
kov, Nová Role a Karlovy Vary. Zde 
si mohou zacvičit i začátečníci, kteří 
ještě nevlastní barevný pás nebo cvi-
čí třeba jen krátce. Je to skvělá první 
zkušenost, kde se děti naučí, jak to 
na závodech vůbec chodí. 

Poté jsme jeli do Horního Slavko-
va na Velkou cenu CAOKK – O po-
hár starosty města Horní Slavkov. 
Byl to již pátý ročník této soutěže 
a naši závodníci se v celkovém počtu 
16 klubů vůbec neztratili.

Náš partnerský oddíl v Lokti jsme 
navštívili za účelem účasti ve druhém 

kole Champions cupu. Další kola 
se budou konat až po prázdninách 
v říjnu a v prosinci. V každé dané ka-
tegorii bude vyhlášen nejúspěšnější 
závodník napříč všemi koly a městy. 

Poslední závodní akce se konala 
na konci května ve sportovní hale 
města Chodov. Soutěž O pohár sta-
rosty města Chodov má již dlouhole-
tou tradici, letos to byl již 23. ročník. 
Ale ani naši nejmenší se zde neztra-
tili a přivezli jsme zpět do Ostrova 
hned několik cenných kovů.

Výsledky jmenovitě ze všech čtyř 
soutěží: Natalie Kheilová (6x 1. místo, 
1x 2. místo, 3x 3. místo), Luboš Kopča 
(4x 1. místo, 3x 2. místo, 4x 3. mís-
to), Adéla Kunešová (3x 1. místo, 3x  
3. místo), Tereza Komjathy (2x 1. mís-
to, 1x 2. místo, 4x 3. místo), Kryštof 
Franka (2x 1. místo, 4x 2. místo, 3x  
3. místo), Pavel Kuneš (2x 1. místo, 
1x 2. místo, 5x 3. místo), Eliška Vol-
rábová (2x 1. místo, 1x 2. místo), Jan 
Kouba (1x 1. místo, 1x 2. místo, 2x  
3. místo), Tereza Šnajdrová (1x 1. mís-

Pavel Hauer obsadil ve dvouhře vý-
borné druhé místo, Jan Šula přidal 
místo páté. Výbornými výkony se 
prezentoval pár Jan Šula s Pavlem 
Hauerem ve čtyřhře 55+, které koru-
novali ziskem mistrovského titulu. 
Další titul ve čtyřhře 65+ získal pár 
Jiří Mácha a Josef Špulák. 

Jiří Mácha, 
předseda oddílu badmintonu TJ Ostrov

to, 4x 3. místo), Sára Modránszká (3x 
2. místo, 2x 3. místo), Matthew Řezáč 
(2x 2. místo, 3x 3. místo), Anna Vokatá 
(2x 2. místo, 1x 3. místo), Martin Cha-
loupek (2x 3. místo), Malvína Plecitá 
(2x 3. místo). 

A aby toho nebylo málo, tak se 
na začátku června konaly oddílové 
zkoušky. Všichni zkoušení si prošli 
zkouškou technických i fyzických 
dovedností, která potrápila jak jejich 
tělo, tak i hlavu. Děkujeme!
                             
Vaši hrdí trenéři 
Daniel Pekuniak a Michaela Budajová 
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ČERVEN NA LINCE 150

Ve třech případech naše jednotka pomohla ZZS Ostrov 
s transportem pacienta do sanity, dvakrát bylo nutno 
otevřít byt a v jednom případě jsme otevírali nákladní 
automobil v areálu závodu v Mořičovské ulici s nastarto-
vaným motorem, kdy došlo k uzamčení kabiny vozidla 
následkem nešikovně položené tašky na sedadlo spo-
lujezdce. Zajišťovali jsme místo pro přistání vrtulníku 
LZS Plzeň-Líně. Společně s jednotkou HZS KV jsme za-
sahovali u dopravních nehod, ke kterým došlo na silnici 
č. I/13 u Stráže nad Ohří, Damic, Boru, dále v Dolním 
Žďáru a Ostrově. U vážné dopravní nehody osobního 
automobilu jsme zasahovali s jednotkou HZS KV a SDH 
Merklín, kdy došlo k nárazu vozidla do stromu a bohu-
žel řidič svým zraněním na místě podlehl. S jednotkami 
HZS KV, SO a SDH Stará Role jsme zasahovali u požáru 
obytné budovy v Karlových Varech – Sokolovské ulici. 
K požáru bytu na Hlavní třídě v Ostrově jsme byli vysláni 
společně s jednotkami HZS KV a SDH Hájek, Jáchymov, 
Kyselka, Nejdek a Chodov (SO). Došlo zde k požáru po-
travin na kuchyňském sporáku a velkému zakouření spo-
lečných prostor, kdy podle ohlášení zůstali lidé uvězněni 
na balkóně a nemohli se dostat mimo zakouřené pro-
story. Bylo počítáno s následnou evakuací dalších osob 
z budovy, proto bylo na místo vysláno tolik jednotek. 

V Přílezech u Toužimi jsme se zúčastnili taktického cviče-
ní „Letecké hašení požárů“, kterého se zúčastnilo dalších 
sedm jednotek s letadlem An 2. Při kondiční jízdě s CAS 
20 MB jednotka zastavila u osobního vozidla v Nádražní 
ulici, jehož posádka poskytovala předlékařskou pomoc 
muži s epileptickým záchvatem, který ležel na vozovce. 
Členové naší jednotky pomohli přenést muže na chodník 
a společně poskytli předlékařskou pomoc až do příjez-
du ZZS Ostrov. Chtěli bychom, aspoň takto, poděkovat 
posádce osobního vozidla za pomoc poskytnutou muži.

Za JSDH Ostrov 
Milan Kuna

Inzerce

V červnu naše jednotka zasahovala 
celkem u 30 událostí, z nichž bylo  
9 technických pomocí, 8 požárů,  
7 dopravních nehod, 3 úniky látek  
a jeden planý poplach, prověřovací 
cvičení a zpráva o činnosti (ZOČ). 
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Vážení čtenáři, 
správné znění tajenky křížovky z minulého čísla 
je taneční skupina Mirákl. Z úspěšných luštite-
lů jsme vybrali Alenu Bornovskou z Damic –  
Krásného Lesa, která si může v infocentru 
domu kultury vyzvednout dvě volné vstupenky 
na vybrané představení Domu kultury Ostrov. 

Tajenku křížovky z tohoto čísla zašlete nej-
později do 15. července na e-mail: mesicnik@ 
ostrov.cz; případně doručte do Infocentra 
v Domu kultury Ostrov, Mírové náměstí 733, 
v zalepené obálce, označené „Ostrovský mě-
síčník“. 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 kultury Ostrov. Jméno 
výherce zveřejníme v Ostrovském měsíčníku. 
Redakce měsíčníku vám děkuje za zájem o kří-
žovku a přeje příjemné chvíle při luštění.

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

V dnešní tajence se skrývá rodák z Ostrova, 
který začínal s cyklistikou v ostrovském cyklis-
tickém oddíle Cyklo team Ostrov, nyní působí 
v Dukle Brno. Jako žáček prošel všemi disciplí-
nami od horského kola, silničního, cyklokrosu 
po dráhovou cyklistiku. U poslední jmenované 
disciplíny od 15 let setrval do dnešních dnů. Má 
talent na sprinterské disciplíny. V nich postupně 
získával tituly mistrů republiky, medaile ze svě-
tových pohárů, v neposlední řadě se stal 3x mi-
strem Evropy a vicemistrem světa. V roce 2021 
byl vyhlášen nejlepším sportovcem Karlovarské-
ho kraje a Ostrova v kategorii do 23 let.

Tajenka křížovky o ceny

Narození 8
Přistěhovalí 29
Odstěhovalí 31
Úmrtí 8
Stav obyvatel 6. 6. 2022 15 835
Uzavření manželství 9

STATISTIKA KVĚTEN 2022

INFORMACE O VYDÁNÍ: Ostrovský mě-
síčník vydává město Ostrov se sídlem Měst-
ský úřad Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01  
Ostrov, IČ 00254843 v nákladu 8 700 ks 
měsíčně. Vydáno dne 1. července 2022.
TERMÍN UZÁVĚRKY: Uzávěrka pro pří-
spěvky a inzerci do červencovévého čísla je 
15. července. Příspěvky doručené po tomto 
datu budou zveřejněny jen ve výjimečných 
případech.
ZASÍLÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ: Příspěvky do mě-
síčníku nám můžete zaslat na adresu: 
mesicnik@ostrov.cz, případně donést osob-
ně do Infocentra Domu kultury Ostrov.
PRO INZERENTY: Objednávky inzerce 
zasílejte na adresu  
inzerce@ostrovskymesicnik.cz
ŠÉFREDAKTOR: Roman Kořinek

VAŠE PŘÍSPĚVKY: Maximální rozsah  
příspěvků do měsíčníku je omezen na  
2 200 znaků s mezerami, tj. asi 350 slov 
nebo 30 řádků. Redakce si vyhrazuje 
v případě potřeby právo krátit a upravo-
vat příspěvky. Redakce si vyhrazuje právo 
v případě potřeby měnit titulky (nadpisy) 
příspěvků. Názory přispěvatelů se nemusejí 
shodovat se stanoviskem redakce OM. Za 
obsahovou správnost příspěvků redakce ne-
zodpovídá. 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): Lukáš Lerch, Jo-
sef Macke, Dita Poledníčková, Petr Jakubes.
DISTRIBUCE: Doručování Ostrovského 
měsíčníku zprostředkovává Česká pošta. 

V případě potíží s doručením aktuálního čís-
la se obraťte na číslo: 734 875 980. Měsíčník 
je zdarma dodáván do každé domácnosti 
v Ostrově.
GRAFIKA: Růžolící chrochtík, s. r. o.,  
Komenského 1100, Řevnice
TISK: AZUS Březová s.r.o., U Přádelny 88, 
357 03 Svatava, http://www.azus.cz
REGISTRAČNÍ ZNAČKA: MK ČR E 16035
Ostrovský měsíčník je periodický tisk územ-
ního samosprávního celku.
WEBOVÉ STRÁNKY: www.ostrovskyme-
sicnik.cz. Aktuální vydání OM v elektronické 
podobě je na těchto stránkách vždy nejpoz-
ději do 1. dne příslušného měsíce.
FOTOGRAFIE NA TITULNÍ STRANĚ: 
Den pro Ostrov – Fotograf: Miloslav Křížek
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LETNÍ
KINO
OSTROV

8. červenec, pátek 22.00 hod.

VYŠEHRAD: FYLM
Produkce: Česko, žánr: komedie / sportovní

15. červenec, pátek 22.00 hod.

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2 
Produkce: Česko, žánr: pohádka

22. červenec, pátek 22.00 hod.

VŘÍSKOT
Produkce: USA, žánr: horor / thriller

29. červenec, pátek 22.00 hod.

ZÁTOPEK
Produkce: Česko, žánr: životopisný / drama

5. srpen, pátek 21.00 hod.

PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
Produkce: Česko, žánr: komedie / drama

12. srpen, pátek 21.00 hod.

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
Produkce: Česko, žánr: komedie

19. srpen, pátek 21.00 hod.

PREZIDENTKA
Produkce: Česko, žánr: komedie / romantický

26. srpen, pátek 21.00 hod.

KLAN GUCCI
Produkce: USA, žánr: životopisný / drama / krimi

LETNÍ SCÉNA
PŘI MDDM OSTROV

Vstup 100 Kč/1 film
Promítáme za každého počasí
Občerstvení zajištěno


