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Krmte veverky
Všimli jste si, že Ostrov má veverky
ve znaku? Nepochybuji, že většina
z vás to ví, ale asi nikdo z nás neví,
jak se do něj dostaly. Ani já to nevím, ačkoli jedna z legend říká, že
to byli snad původně vlci, kteří se
během času změnili na veverky. Jiné
zdroje zase tvrdí, že ty veverky byly
v Zámeckém parku vždy, a tak se dostaly i do znaku města. Kdoví, každopádně jak jsem se díval na jiné
znaky měst, tak není moc obvyklé mít takhle roztomilé zvířátko ve
znaku. Pamatuji si doby, kdy veverky byly v Zámeckém parku a braly si
potravu z ruky. Před pár lety jsme se
rozhodli, že budeme usilovat o to,
aby se nám tohle zvířátko do parku
vrátilo. Zvažovali jsme dokonce, že
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si vezmeme několik párů ze záchranných stanic a vypustíme je do parku.
Odborníci nám však vysvětlili, že to
takto nefunguje. Veverka totiž žije
samotářským životem a úzkostlivě si
chrání své teritorium, na kterém má
potravu, a o jídlo se většinou nedělí.
Proto bylo jasné, že čím více potravy
budou mít veverky v Zámeckém parku, tím více jich bude. A tak jsme začali instalovat budky, kde by mohly
mít svá hnízda, ale hlavně vysazovat
v parku lískové a upravovat šípkové
keře, protože takový šípek je v zimě
pro veverku doslova lahůdkou. Navíc jsme do parku umístili automaty, kde si už za pětikorunu můžete
natočit veverčí dobroty a dát je těm
malým čiperkám do krmítka. A zá-
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věrem pár zajímavostí, které jste
o nich možná nevěděli. Je to jediný
savec, který má barevnou oční čočku. Na Sibiři se kožešina z veverky –
bělky nebo také bely – používala
jako platidlo, odtud vzniklo rčení
„nestojí to ani za starou belu“. Veverky jsou extrémně inteligentní zvířata, známá svým propracovaným
schováváním falešného jídla pro potenciální „zloděje“.
Jan Bureš,
starosta města Ostrov
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Zveme vás na tradiční den se starostou, který se uskuteční ve středu 17. srpna 2022
od 15 hodin na Městském úřadě Ostrov v zasedací místnosti rady města.

Má smysl podporovat cestovní ruch?
Já osobně si myslím, že to smysl má, a řadu let se o to snažím.
Investované prostředky se vracejí formou vyšší návštěvnosti
památek, výstav a expozic, kulturních akcí a v neposlední
řadě vyššími tržbami ve službách i restauračních zařízeních.
A nejinak je tomu i v našem městě.

Procházím-li se městem, těší mě rostoucí počet venkovních zahrádek
u kaváren a restaurací. Za to patří
velké poděkování jejich provozovatelům. Vím, že tomu napomáhá dlouhodobá systematická propagace Ostrova nejen jako místa příjemného
pro život, ale také jako skvělého cíle
pro výlet s podporou a propagací
kulturních akcí. Ústřední místo, kde
soustřeďujeme veškeré informace na
toto téma, je turistický portál www.
icOstrov.cz. Návštěvnost webu se za
poslední rok zvýšila o 55,5 %. V absolutních číslech to za první pololetí

letošního roku dělá cca 96 tis. zobrazení cca 30 tis. uživateli. Nejvyhledávanější téma mimo úvodní stranu
s aktuální porcí informací je např. ostrovské koupaliště (7 688 zobr.), dále
Zámecký park (7 151 zobr.), přehled
ubytování (4 341 zobr.). Ve vyhledávači jsou dále kulturní akce a památky jako zámek a klášterní areál.
S propagací kulturních akcí a památek v Ostrově souvisí další novinka,
kterou se nám díky finanční podpoře
Karlovarského kraje podaří již brzo
dokončit. Jedná se o vytvoření turistického informačního kanálu, který

pro začátek poběží v informačních
centrech v Ostrově, ve Dvoraně zámku, několika vybraných hotelech,
na vlakovém nádraží a pilotně také
v jáchymovských lázních – v klientském informačním centru. Zde budou propagovány aktuální kulturní akce, výstavy a vše, co by mohlo
oslovit nejen turisty, ale i obyvatele
města Ostrova. Součástí projektu je
také osazení několika sčítacích zařízení, která budou evidovat pohyb
osob na několika vybraných místech.
Nejvyšším cílem, který si v této oblasti dlouhodobě kladu, je přání, aby
díky rozvoji cestovního ruchu mohlo
přibýt v Ostrově dobrých restaurací,
kaváren a ubytovatelů. Aby kvetla
živnost, prosperovala kultura i další
služby, které nakonec využívají jak
hosté, tak domácí. Dostatek dobrých
služeb činí z Ostrova opravdu město
příjemné pro život.
Marek Poledníček,
místostarosta města Ostrov
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RADNICE

V polovině srpna dojde ke krátkodobé odstávce teplé vody

ZPRÁVY

Z

Letní měsíce znamenají v Ostrovské
teplárně intenzivní přípravy na
nadcházející topnou sezónu. Ty zahrnují
spoustu různých oprav a úprav jak na
kotlích, tak na ostatních zařízeních
na teplárně, výměníkových stanicích
a rozvodech ve městě.
Součástí je i údržba naší rozvodny vysokého napětí,
přes kterou je teplárna napájena elektrickou energií.
V letošním roce bude tato údržba probíhat ve středu
17. srpna, kdy po část dne budeme bez elektrické energie. Z tohoto důvodu dojde v tento den k přerušení dodávky teplé vody v celém městě.
Ve většině Ostrova dojde k odstavení v průběhu
dopoledne. Obnovení dodávek předpokládáme ve večerních hodinách. Protože po odstavení výroby dojde
na každé stanici v závislosti na aktuální spotřebě k postupnému poklesu teploty teplé vody v jiný čas, nejsme
schopni předem říci přesný čas, kdy odstavení vy jako
odběratelé zaznamenáte.
Současně v tento den plánujeme připojení nového
bytového domu, který se staví ve Vančurově ulici. Zde
je potřeba vypustit část potrubí zásobujícího i okolní
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výměníkové stanice. Z tohoto důvodu dojde k odstavení teplé vody pro odběratele okolo Hlavní třídy dříve,
cca v 6.00. Obnovení dodávek ve večerních hodinách
bude závislé také na dokončení výše uvedené přípojky.
Za dočasné omezení dodávek teplé vody se všem odběratelům omlouváme.
Michal Tajer,
vedoucí investičního a obchodního úseku
Ostrovská teplárenská

V rámci rekonstrukce Tylovy ulice postupně dochází
k úplné uzavírce této ulice pro automobilovou dopravu.
Nejdříve byl uzavřen úsek od vjezdu na Mírové náměstí
za domem kultury směrem k Hlavní třídě, od 1. 8. přibude uzavření dalšího úseku Tylovy ulice za domem kultury a od 23. 8. bude uzavřena kompletně celá Tylova ulice. Po celou dobu rekonstrukce bude zajištěn omezený
přístup pro pěší k sousedním domům a provozovnám

INFORMACE

Uzavírka Tylovy ulice skončí ve druhé polovině září
obchodů a služeb. Předpokládaná doba trvání uzavírky
je do 23. 9. 2022, pokud se na stavbě nevyskytnou žádné
nepředvídatelné události. Pozitivní zprávou je, že projektová dokumentace nepočítá s žádným kácením stromů. Naopak má v ulici dojít k vysazení dalších tří nových
stromů.
							
Městský úřad Ostrov, Odbor městských investic a správy

Nový kamerový systém zaplatil městu Elektrowin
Elektrowin, a. s., je největším kolektivním systémem zaměřeným na zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů
v České republice. Společnost zajišťuje sběr, zpracování,
využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. Město Ostrov je zapojeno do tohoto systému zpětného odběru elektrozařízení. Díky tomu má možnost využívat Motivační program. Jedním z předmětů podpory, který tento
program umožňuje zaplatit, je elektronické nebo mechanické zabezpečení sběrného dvora (včetně PC), ve kterém
jsou zpětně odebírána elektrozařízení. Vzhledem k tomu,
že sběrný dvůr je častým terčem zlodějů, kteří místo vy-

krádají, rozhodlo vedení města Ostrov o nákupu nového
kamerového systému se záznamovým aparátem. Ten bude
zabírat inkriminovaná místa a odhalí, kudy dochází k pronikání do areálu a také na samotné shromaždiště elektroodpadu. Záznamy následně poslouží Policii ČR při prokazování trestné činnosti zadržených pachatelů. Náklady na
kamerový systém ve výši 16 560 Kč včetně DPH proplatil
ze svého Motivačního programu Elektrowin, a. s.
Petra Niederhafnerová, Odbor městských investic a správy
Městský úřad Ostrov

KAM S ODPADY, KTERÉ NELZE ODLOŽIT VE SBĚRNÉM DVOŘE
V letních dnech mnoho z vás uklízí a rekonstruuje své zahrádky nebo chatičky a zbavuje se odpadů. Při této činnosti často vyvstane nerudovský problém: Kam s ním? Lze se
orientovat dle Obecně závazné vyhlášky města č. 2/2021,
která určuje, kam odpady odložit. Některé specifické druhy odpadů se však nesmí ukládat ani do sběrného dvora.
Ten má Krajským úřadem Karlovarského kraje schválený
provozní řád, ve kterém jsou uvedeny odpady, které smí
přebírat a které ne. Problematika je velmi složitá a legislativa se stále mění. Na webu krajského úřadu lze sice najít odkaz na mapu zařízení v okolí s oprávněním převzít
různé druhy odpadu, ale doporučujeme tam nejdříve zaNázev odpadu

volat a ověřit, zda daný druh odpadu odebírají. Užitečné
otázky a odpovědi najdete i na webu města Ostrov na:
www.ekokom.cz, www.jaktridit.cz, www.tonda-obal.cz.
Pokud ani tam nenajdete odpověď, můžete se obrátit
na odbor odpadového hospodářství MěÚ Ostrov, kde
požadované informace zjistí. Vytvořena byla také tabulka
s nejčastěji se opakujícími dotazy na určitý druh odpadu
a možnostmi a místem jeho odevzdání. Tabulka bude průběžně aktualizována.
Petra Niederhafnerová, Odbor městských investic a správy
Městský úřad Ostrov

Kam s ním

Kontakt

skládka Činov, Doupovské Hradiště, 43201

775 599 414

SUAS Skládková, s. r. o., Skládka,Vintířov

602 367 543

AHV, Hrnčířská 1080, Chodov u KV

777 261 519

skládka Činov, Doupovské Hradiště, 43201

775 599 414

AHV, Hrnčířská 1080, Chodov u KV

777 261 519

SUAS Skládková, s. r. o., Skládka, Vintířov

602 367 543

AUTO Služby OSTROV, s. r. o., Mořičkovská 1458, Ostrov

777 614 062

PH KOVO Recycling, Mořičovská 1216, Ostrov

720 116 539

Parkety s asfaltem

AHV, Hrnčířská 1080, Chodov u KV

777 261 519

Železniční pražce

AHV, Hrnčířská 1080, Chodov u KV

777 261 519

skládka Činov, Doupovské Hradiště, 43201

775 599 414

AHV, Hrnčířská 1080, Chodov u KV

777 261 519

Sběrný dvůr, Krušnohorská 792, Ostrov

493 647 411

AHV, Hrnčířská 1080, Chodov u KV

777 261 519

Linde, TRYGAS CZ, Jáchymovská 441/84 A (naproti centru FLORA), KV

353 228 840

objednání u Mar. Pedersen – mobilní svoz

493 647 411

AHV, Hrnčířská 1080, Chodov u KV

777 261 519

Lepenka IPA – asfaltová na střechu

Lepenka s dehtem

Benzinová sekačka, pila

Střešní krytina obsahující azbest

Vyjetý olej z vozidel + filtry
Tlakové nádoby (lahve od PB, acetylen a kyslík, hasičák)
Rtuť, rtuťové teploměry

Volební příloha
Ostrovský měsíčník nabízí
všem politickým stranám
a hnutím kandidujícím v zářijových komunálních volbách do Zastupitelstva města
Ostrova prostor k prezentaci. Každý kandidující subjekt
může v zářijovém vydání OM
využít zdarma plochu o velikosti 21 x 9,5 cm. Zájemci o tuto formu propagace
musí dodat hotovou grafiku
v tiskové kvalitě do 12. srpna na adresu: pr@ostrov.cz
(tel.: 603 786 041). (red)
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Městské policie Karlovarského kraje zahajují spolupráci

MĚSTSKÁ

Městské policie Karlovy Vary, Cheb,
Sokolov, Ostrov, Mariánské Lázně,
Františkovy Lázně, Chodov a Rotava uzavřely Memorandum o vzájemné spolupráci s cílem prohloubení
součinnosti v oblasti vzdělávání,

metodiky, prevence, sdílení dobré
praxe a případné výpomoci v rámci
uzavírání veřejnoprávních smluv.
Městské policie v Karlovarském
kraji spolupracují dlouhodobě
a v posledním období spolupráce

nabyla na významu. Memorandum
je tak logickým vyústěním užší spolupráce, ke které se nyní přihlásilo
osm signatářů.
Prohloubení spolupráce by mělo
přispět ke sjednocení služebních
postupů, odbornému růstu strážníků a v neposlední řadě efektivnějšímu využití finančních prostředků,
což se již prokázalo v rámci úzké
součinnosti krajské pracovní skupiny prevence a dohledu MP. Sdružené finance vícero městských policií
umožní například odborný výcvik
s kvalitními lektory. Samozřejmostí je pak uzavírání veřejnoprávních
smluv o vzájemné spolupráci mezi
jednotlivými městskými policiemi.
Za městskou policii v Ostrově podepsal memorandum s pověřením
rady města velitel Městské policie
Ostrov Ladislav Martínek.
(red)

Strážníky zaměstnal ozbrojený mladík,

exhibicionista i nezletilí kuřáci
Operátor kamerového systému
Městské policie Ostrov zaregistroval na Mírovém náměstí mladíka
s pistolí. Na místo vyjeli strážníci,
kteří ale nemuseli tasit své glocky,
neboť zjistili, že se jedná o airsoftovou zbraň, kterou nezletilci zabavili a vydali až mladíkovým rodičům.
„Každý z nás má nějakou zálibu,
někdo je sběratel různých předmětů,
někdo rád sportuje a někdo se rád svléká, strká si do úst tenisáky a poutá si
ruce v cizích městech. Přesně takto se
rád prezentuje mladík ze sousedního
kraje, který navštívil naše město právě z důvodu této kratochvíle. Pro jeho
zálibu však naši strážníci nenašli pochopení, a jelikož mladík mluvil poněkud z cesty, byl převezen na psychiatrii Nemocnice Ostrov,“ popisuje
další zásah velitel Městské policie
Ostrov Ladislav Martínek s tím, že
další výjezd směřoval do jednoho
z ostrovských supermarketů, kde
projednávali přestupek zlodějíčka,
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u kterého objevili i kradenou platební kartu.
Hlídka strážníků ukončila i frajerské pokuřování dvou mladíků
v místním skateparku. Jejich měření sil v množství inhalovaného
kouře skončilo pokutou a pravděpodobně i zkrácením kapesného.
„Vedle běžných zásahů máme mnoho
zkušeností také s odchyty nejrůznějších

zvířat. Kromě téměř každodenních odchytů psů se jedná i o cizokrajné plazy.
Jednu exotickou korálovku tak odchytli strážníci přímo na Mírovém náměstí. Had byl dopraven do Ostrovského
Macíka, kde se o něj postarali do doby,
než se přihlásil majitel,“ dodal Ladislav Martínek.
(red)

NA KAFÍČKO…
… vás srdečně zve skupina preventistů Městské policie Ostrov. Tentokrát se bude diskutovat o PRÁVNÍ
OCHRANĚ SENIORŮ. Přijďte si dát
kávu, poslechnout si zajímavé informace a zeptat se na to, co vás zajímá, získáte přesný právní výklad. Na
povídání jsou pozvaní hosté Domi-

nik Kříž, Jan Bureš a Ladislav Martínek, kteří vám budou odpovídat na
vaše dotazy. Povídání se bude konat
4. srpna od 14 hodin v Oranžerii
Václava Havla v Městské knihovně
Ostrov. Na viděnou v knihovně.
kolektiv MP Ostrov

RADNICE

V rámci společného malého projektu 10 let partnerství
měst Wunsiedel–Ostrov, spolufinancovaného z Dispozičního fondu Euregia Egrensis /Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát
Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020/, proběhlo několik společných akcí. V květnu vystoupil v Ostrově pěvecký sbor
GOSPELCHOR WUNSIEDEL, během Slavnosti kašen –
Brunnenfestu se v červnu představil náš orchestr Swing
Melody a byla otevřena společná výstava fotografií za
účasti starosty města Nicolase Lahovnika a zástupců fotoklubů obou měst Bořivoje Hořínka a Roberta Schickera. Svoje umění zde předvedl i výtvarný obor ZUŠ
v Ostrově pod vedením Hany Vaculíkové. Děti nazdobily společně s kamarády z mobilní umělecké školy v čele
s manažerem tohoto projektu Stefanem Frankem (JuKu-Mobil) jednu z 35 místních kašen – na Gabelmannově náměstí.
Během dvoudenního pobytu měli účastníci možnost
poznat naše partnerské město a naplánovat další spolupráci. Již tradičním se stalo setkání zástupců všech

partnerských měst na wunsiedelské radnici, za město
Ostrov se zúčastnil starosta Jan Bureš a kronikářka Walburga Mikešová. Město Wunsiedel mělo zájem představit Ostrov hostům ze svých dalších partnerských měst
Mende (Francie) a Ľapy (Polsko). Zájezd se uskutečnil
v pondělí 20. června, na programu byla prohlídka ostrovského zámku a jeho expozic a klášterního areálu.
Delegaci vedl místostarosta pro kulturu Alexander
Fuchs.

Z

V roce 2020 uplynulo 10 let od podpisu
smlouvy o partnerství našich měst ve
Wunsiedelu. Zatímco oslavy výročí podpisu
tohoto dokumentu v Ostrově se nám
podařilo v roce 2019 před koronavirovou
pandemií realizovat, na slavnost u našich
bavorských sousedů jsme si museli dva
roky počkat.

ZPRÁVY

Ostrov se představil na Slavnosti kašen ve Wunsiedelu

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

Delegace partnerských měst navštívily Ostrov
V rámci slavnosti Den pro Ostrov, která se uskutečnila třetí červnový víkend, navštívily naše město delegace partnerských měst Rastatt a Wunsiedel. Rastattskou
delegaci vedla radní Renate Franzke, dalšími hosty byli
radní Roland Walter, Petr Dinger, Volker Kek, Roy Zilius a člen Výboru pro partnerství měst a také zástupce Římskokatolické farnosti v Rastattu Heinz Marsetz.
Delegaci z Wunsiedelu vedl 2. starosta Manfred Söllner,

kterého doprovodili radní Wilfried Kukla, Jürgen Fraas
a Harald Filkorn. Při společném obědě za účasti starosty
města Ostrov Jana Bureše a místostarostky Jitky Bureš
Samákové vyzdvihli vedoucí delegací význam partnerství měst a společné Evropy. Zdůraznili, že právě v tomto období válečného konfliktu na Ukrajině jsou jednota
a soudržnost zvláště důležité. Město Rastatt poskytlo
městu Ostrov finanční dar 10 000 eur na renovaci bytů
určených pro uprchlíky z Ukrajiny. V pěti těchto bytech
jsou již ubytováni. Hosty čekal během víkendu bohatý
program, kromě ostrovských památek navštívili také zámek Bečov s relikviářem sv. Maura a město Loket nebo
také prohlídkovou štolu Astoria v Jáchymově. V průběhu návštěvy byla projednána další spolupráce mezi
partnerskými městy, a to obzvláště v oblasti školství,
kultury a využití obnovitelných zdrojů energie.
Zuzana Železná,
Odbor kanceláře starosty a vnitřní správy
Městský úřad Ostrov
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RADNICE

Žádost o příspěvky a další dávky

ZPRÁVY

Z

Chcete požádat o některou z dávek? Můžete ušetřit svůj čas a „úřadovat“ elektronicky z domova. Stačí poslat žádost prostřednictvím
tzv. IDENTITY OBČANA. Vyberte
si hned z několika nástrojů, jako je
Bankovní identita, eObčanka, NIA
ID nebo třeba mobilní klíč eGovernmentu. Využít můžete také datovou
schránku či e-mail s uznávaným
elektronickým podpisem.
Více informací zjistíte zde:
Call centrum Úřadu práce ČR – poradenská linka: +420 800 779 900
e-mail: callcentrum@uradprace.cz

www.mpsv.cz/web/cz/formulare
Příspěvek na bydlení
Maximálně zjednodušený formulář žádosti o příspěvek zvládnete
bez komplikací vyplnit během
několika minut z pohodlí vašeho
domova. Všichni stávající příjemci příspěvku na bydlení mohou
své pravidelné zúčtování provést
také v novém online prostředí.
Snahou MPSV je vám maximálně
ulehčit cestu k čerpání příspěvku
a minimalizovat zbytečné papírování.

Další informace:
• Průměrná výše příspěvku na bydlení je 4.084 Kč měsíčně.
• O příspěvek můžete požádat až tři
měsíce zpětně!
• V případě problémů či nejasností
volejte na číslo 950 194 444 v době
od 8.00 do 20.00.
• Žádost se již nebude podávat každý rok, ale pouze jednou.
www.mpsv.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni

Terapie hrou pomáhá dětem najít cestu z krize
Doba po koronavirové pandemii
není pro nikoho snadná. S mnohými nástrahami se potýkáme snad
všichni. Snažíme se v životě fungovat, chodit do práce a žít tak, abychom se cítili co nejlépe, jak je to
možné. Změny, které pandemie přinesla, se snaží vstřebat nejen dospělí, ale i děti, které v mnohém zasáhla snad i více. Zavírání škol, izolace
od spolužáků a přátel a mnoho dalších negativních aspektů nenávratně změnily dětem jejich dosavadní
životy. Pro mnohé děti to znamenalo velkou řadu negativních změn
a to je významně zasáhlo a mohou

z toho pramenit různé potíže a problémy. V léčbě malých dětí se nám
osvědčuje metoda práce terapie
hrou, která umožňuje dětem nenásilnou formou zpracovávat různé
obtíže, které děti provází. V terapeutickém procesu se nezapomíná
ani na práci s rodiči, s nimiž terapeut od začátku spolupracuje.
Rodiče mají možnost postupně se
v průběhu spolupráce dovídat, jak
mohou i oni sami přispět k pozitivním změnám. Středobodem celého
procesu je však dítě, které dochází
za terapeutem do speciálně vybavené herní místnosti. Víme, že pro

děti v rozmezí věku 3–12 let je hra
hlavním prostředkem komunikace.
Dítě se tak může vyjádřit stejně,
jako se dospělý člověk vyjadřuje
slovy. K představení potíží nebo
složitých situací mu slouží hračky různorodého charakteru, které
jsou v herně speciálně zastoupeny. Rodiče, kteří by měli pocit,
že by terapie hrou mohla zrovna
jejich dítěti pomoci, najdou více
informací na www.terapie-rodine-kv.cz.

TÍSŇOVÁ PÉČE JE PRO SENIORY

vyřešení celé situace. I bez stisknutí
tlačítka dokáže zařízení rozpoznat
nestandardní situace a upozornit
na ně, například že klient upadl, či
vykazuje déletrvající nehybnost.
Další bližší informace i žádosti
jsou k dispozici na webu města Ostrov / odbor sociálních věcí a zdravotnictví / Tísňová péče. Nebo
přímo na Městském úřadě Ostrov,
Jáchymovská 1, odbor sociálních
věcí a zdravotnictví, Marie Marcinková, kancelář č. A 112, tel. č. 354
224 858 nebo 725 885 432 nebo
e-mail: mmarcinkova@ostrov.cz.

A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Město Ostrov, odbor sociálních
věcí a zdravotnictví nabízí osamělým seniorům a těžce zdravotně
postiženým občanům zapůjčení
tísňového tlačítka, které slouží
k poskytování terénní služby tísňové péče Anděl na drátě.
Tísňová péče je nově dostupná pro
seniory od 65 let, ale i pro občany
těžce zdravotně postižené.
Anděl na drátě, z. ú., je registrovaná sociální služba ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, která kromě NONSTOP
asistenční tísňové služby dále za-
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jišťuje i Linku důvěry a bezpečí
pro seniory a poradnu pro seniory.
Pomoc je klientům poskytována
24 hodin denně a 7 dnů v týdnu, po
celý kalendářní rok.
Princip služby spočívá v tom,
že klient má stále na dosah komunikační zařízení (chytré hodinky,
popř. přívěsek) s jediným tlačítkem. Po jeho stisknutí se ozve hlas
operátora a ten po vyhodnocení
situace zvolí postup a formu zajišťované pomoci. Profesionálně proškolený asistent je s klientem v neustálé komunikaci až do úplného

Šárka Bystroňová,
Náhradním rodinám, o. p. s.

Marie Marcinková,
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Městský úřad Ostrov

V sobotu 9. července byla slavnostně vysvěcena nová kaplička
v Horním Žďáru, kterou na
vlastní náklady postavili členové
Mysliveckého sdružení Krušnohor Oldříš. Autorem myšlenky je
hospodář spolku Karel Zoubek.
Aktu vysvěcení se ujal ostrovský
farář Krzysztof Dędek. Kaplička
je zasvěcena sv. Hubertu, patronovi všech lovců a myslivců.
Zastavte a chvíli spočiňte na tomto krásném místě, které najdete
poblíž cesty z Horního Žďáru na
Suchou.

INFORMACE

Nová kaplička
v Horním Žďáru

MODLITBA LESA
Člověče, jsem teplo tvého příbytku za studených zimních nocí,
jsem přátelský stín, když pálí letní slunce,
jsem krov tvého domu, deska tvého stolu,
jsem lůžko, ve kterém spíš, a dřevo, ze kterého stavíš lodě,
jsem násadou tvé motyky, jsem dřevo tvé kolébky i rakve,
jsem květ dobroty a krásy.
Slyš moji prosbu: Nenič mne!

(red)

Přijďte na výstavu Přemysl Otakar II. – král, rytíř, zakladatel
Putovní panelová výstava o životních
osudech, vládnutí a odkazu pátého
českého krále. Výstavu do Ostrova zapůjčil spolek Města Otakarova, z. s.,
jehož cílem je podpora historické
paměti spojené s osobností českého
krále Přemysla Otakara II., rodem
Přemyslovců a jimi založenými městy. Výstavu tvoří 25 panelů, které
můžete zhlédnout v prvním patře
budovy A městského úřadu. Přemysl
Otakar II. byl jedním z nejvýznamnějších Přemyslovců na českém trůnu. Na vrcholu své moci vládl sedmi
zemím. Vedle kralování v domácích
Čechách a na Moravě byl vévodou rakouským, štýrským a korutanským,

pánem Krajiny a Vindické marky.
Jím ovládaná říše sahala až k Jadranu, pod jeho ochranu patřila některá severoitalská města (např. Akvilea
nebo Pordenone). Poprvé k českým
zemím dočasně připojil Chebsko
(definitivně se to podařilo až Janu
Lucemburskému). O jeho významu
a velikosti svědčí i fakt, že je uváděn
v Dantově nesmrtelném díle Božská
komedie. O našem království se píše
jako o „regno di Praga“. Osudová
osmička českých dějin se však nevyhnula ani jemu. V srpnu roku 1278
zahynul v bitvě na Moravském poli.
(red)
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Přípravy na Festival Oty Hofmana finišují
Čtenářům Ostrovského měsíčníku
a příznivcům dětského festivalu jsme
slíbili pravidelné informace o festivalových
přípravách. Ty samozřejmě nepolevují ani
o prázdninách, a naopak se pomalu, ale
jistě blíží do finále.
Filmy
Filmová a televizní projekce pro děti základních a studenty středních škol je připravena. Radost máme z Prince Mamánka, který zde v Ostrově bude mít svou předpremiéru, než půjde oficiálně do distribuce kin. Scénář
i hlavní roli šitou přímo na tělo si napsal herec Jan Budař,
který pohádku přijede uvést. Aby si herecké, ale i hudební dovednosti Jana Budaře užili i dospělí, přichystali jsme
komponovaný program na večer, kde Jan Budař zahraje na klavír a pobaví diváky vtipnými historkami. K některým z filmů jsou již přislíbeny delegace z řad tvůrců,
kteří po projekci daného filmu budou mít s dětmi krátkou besedu, a děti si tak budou moci film více zažít, dozvědět se zajímavosti z natáčení a třeba si uloví i nějaké
to „selfíčko“ do svých mobilů. Pohádku v kině budeme
chtít nově nabídnout i nejstarším ročníkům dětí z MŠ.
Pro děti MŠ je připraven mj. program na Staré radnici
i v domě kultury, kde budou moci zhlédnout představení
ZUŠ s názvem Lucie a zázraky, které ZUŠ nastudovala
a inspiroval je k tomu film Oty Hofmana téhož názvu.
Více na festivalostrov.cz v sekci program.

Soutěže
Ve školkách byla zorganizována soutěž v kreslení na téma
rodina a mezigenerační vztahy. Výběr z těch nejlepších
obrázků bude vystaven na Mírovém náměstí před DK
a proběhne hlasování o tři nejlepší obrázky pomocí QR
kódů uvedených u jednotlivých obrázků. Vítězové soutěže v kreslení budou slavnostně oznámeni a obdarováni
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na velkém pódiu na Mírovém náměstí v rámci programu
festivalu dne 28. 9. 2022. Na základních školách žáci točili krátká videa na téma rodina a mezigenerační dialog.
Tři vítězná videa vybere festivalový tým a vítězné snímky
budou promítnuty dne 28. 9. 2022 na velké obrazovce na
Mírovém náměstí. Vítězové převezmou na velkém pódiu
hodnotné ceny, o které se soutěžilo. Sluší se všem poděkovat, jak ředitelům za propagaci a ochotu zapojit se,
tak tvůrcům z řad malířů, herců, scenáristů a režisérů.
V Ostrově máme opravdu šikovné děti! A věřím, že se při
tvorbě i společně pobavily, což je přínosné zejména pro
ně samotné. Doprovodný program Festivalové dění vypukne lampiónovým průvodem, koncertem Olgy Lounové, tzv. červeným kobercem a velkolepým ohňostrojem
na Mírovém náměstí v neděli 25. 9. 2022 ve večerních
hodinách. Pevnou součástí doprovodného programu po
celý týden bude populární Game zóna, která bude jak
ve vnitřních prostorách DK, tak v úterý odpoledne jako
show na velkém pódiu venku, kdy se do programu zapojí
jedničky Esportu. Úspěšní hráči předvedou své schopnosti a děti si mohou vyzkoušet hru s nimi. Součástí programu bude také workshop na téma, jak se stát úspěšným
a na co v životě nezapomínat v oblasti pohybu a zdravé
výživy. Součástí doprovodného programu bude projekt
České televize s názvem HÝBEJ SE. Jednou z jeho tváří je
olympionik Aleš Valenta, o jehož účasti jednáme. Chybět
nebude ani tradiční dětský karneval nebo dětská dílnička. Středeční státní svátek bude patřit velkému koncertu
Lenny a její kapely. Vystoupí také Jan Bendig, účastník
SuperStar. Večer roztančí Mírové náměstí všichni dospělí, kteří jsou zváni na disco pod taktovkou známého DJ
a moderátora Martina Hrdinky, jenž má připraven hudební program ve stylu oldies i současné hudby.
Mediální „výchova“ pro děti i dospělé
Pod záštitou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání se
bude konat zajímavý seminář na téma mediální výchova.
Ten bude rozdělen na dopolední část pro děti a odpolední část pro dospělé. Tématy budou válečné zpravodajství, propaganda jako válečná zbraň a média v době války. Přednášet budou váleční zpravodajové ČT a zástupci
úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

KULTURA

Ukrajinské okénko
Filmovou tvorbu pro děti z Ukrajiny bychom rádi představili návštěvníkům kina ve čtvrtek, kdy budeme promítat oceněný český film Myši patří do nebe a čerstvou
novinku Zakletou jeskyni v ukrajinštině. Oba filmy uvede
a krátkou diskuzi k nim bude mít herečka Elizaveta Ma-

ximová, již pojí k Ukrajině příbuzenské vztahy. Aktuální
informace sledujte na festivalostrov.cz a FB. Září přinese
kompletní program festivalu. Mějte krásné léto!
Za celý festivalový tým
Dita Poledníčková

Konkurz na porotu a redaktory festivalu
Dětský filmový a televizní festival Oty
Hofmana je mj. výjimečný tím, že se na
jeho organizaci podílejí samy děti. Od
počátku je nedílnou součástí festivalového
dění dětská porota a více jak 20 let zde
působí dětská média.

Nabízíme možnost se této akce zúčastnit každému, kdo
o to projeví zájem a uspěje. Vyhlašujeme konkurz na
4 členy dětské poroty a 4 moderátory festivalové televize. Máš chuť? Zapoj se s námi do festivalu!

rozhovor se známou osobností z uměleckého světa, která se na festivalu v září bude vyskytovat. To znamená, že
uchazeč musí umět položit otázky dotazovanému a adekvátně reagovat na jeho odpovědi. Redaktor musí umět
naslouchat a vést rozhovor tak, aby hezky plynul.
Podrobnosti o práci v porotě a dětské redakci se uchazeči dozvědí v rámci konkurzu. Již dnes můžeme slíbit,
že účast v porotě i festivalové televizi bude pro účastníky festivalu velkým zážitkem i zkušeností. Díky svému
zapojení uvidí festival tzv. zevnitř a setkají se s řadou
zajímavých osobností. Na shledanou u konkurzu!
Marek Poledníček,
supervizor festivalu

Konkurz na člena dětské poroty
Konkurz se uskuteční v úterý 13. září od 15 do 17 hod.
v Domě kultury v Ostrově. Členem poroty se může stát
chlapec nebo dívka ve věku 10 až 15 let, s trvalým bydlištěm v Ostrově nebo některé blízké obci u Ostrova. Na
konkurz je třeba si připravit krátké hodnocení/recenzi
jednoho filmu, který uchazeč v nedávné době zhlédl.
Konkurz na redaktory festivalové televize
Konkurz se uskuteční ve středu 14. září od 15 do 17
hod. v Domě kultury v Ostrově. Členem poroty se může
stát chlapec nebo dívka ve věku 12 až 18 let, s trvalým
bydlištěm v Ostrově nebo některé blízké obci u Ostrova. Na konkurz je třeba připravit se na potencionální
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Borecké rybníky, místo, kde je stále fajn
Cítíte vůni vody, dřevin a příjemný chládek?
Vidíte mihotající se vysokou trávu u hladin
rybníků, molo, lavičky, altán a slyšíte kvákání
žab a zpěv ptáků? To je Lesopark Borecké
rybníky – chráněná přírodní památka.
Každý Ostrovák přesně ví, kde to je. Devět vodních
ploch propojených cestičkami a hrázemi. Někdo tam
chodí venčit své čtyřnohé kamarády, jiný krmit kachny
a labutě, další relaxovat procházkou, ale je to i oblíbené
místo fotografů, cyklistů a nově hráčů discgolfu (disky
lze zdarma oproti záloze zapůjčit v Pivnici Čepelík). Lidé
mají možnost zajít si k rybníkům opéct buřt nebo něco
ugrilovat. Město chtělo dopřát tuhle, zejména letní, aktivitu všem, kteří nemají jinou možnost, a vytvořilo zázemí ohniště a venkovního grilu. Je fajn vidět, jak se to
ujalo a využívá. Rybníky k Ostrovu patří od nepaměti.
Z historických pramenů víme, že se o této oblasti hovoří

už kolem roku 1590, kdy právě zde docházelo k velkému
rozvoji rybníkářství. Chov ryb měl v té době obrovský
význam pro zdejší obyvatele a jejich obživu. V roce 1695
zde bylo 79 rybníků a produkce ryb byla tak velká, že
vrchnost nutila měšťany odebrat každý rok 40 centnéřů
(1 centnéř cca 58 kg) panských ryb! Změna nastala na
počátku 19. století, kdy vrchnost nechala polovinu rybníků vyschnout a místa se začala používat jako louky.
Pro nás, kdo chodíme mezi rybníky rádi, není důležitá
roční doba. Borecké rybníky jsou vyhledávaným místem
po celý rok. Soustavou rybníků provádí zajímavá naučná stezka. Skrze ni objevíte historii, současnost, přírodní zajímavosti, rostliny a živočichy, pro něž se staly
Borecké rybníky domovem. Dbejte prosím na pořádek
a buďte ohleduplní k přírodě i k ostatním. Právě tato ostrovská lokalita si to pro svou výjimečnost zaslouží.
Dita Poledníčková,
manažer cestovního ruchu
Městský úřad Ostrov

TIP NA VÝLET – CHALOUPKA U ČERVENÉ JÁMY V KRUŠNÝCH HORÁCH
Máte rádi příjemné procházky, které nabídnou nějakou
zajímavost a na jejichž konci čeká dobré občerstvení? Pak
je tenhle tip na výlet určený přímo pro vás! Červená jáma
je největší propadlina po důlní činnosti u nás. Nachází se
v blízkosti zaniklé báňské osady Bludná, která byla v 16.
až 19. století významným centrem dolování cínových a železných rud v Krušných horách. Cínové žíly byly v hloubce 60–100 metrů a po nich vedly štoly jednotlivých dolů.
Propadlina Červená jáma je dlouhá 230 metrů, široká až
30 metrů a hluboká kolem 20 metrů. Na přední Hřebečné
v blízkosti gigantické důlní propadliny Červená jáma se
nachází přímo pohádková chaloupka postavená ze dřeva
a hlíny – taková bio chaloupka. Stojí na místě bývalého
Schneppova hostince a už v dávné historii toto místo
protkávaly turistické trasy. Pěší turisté, cyklisté a v zimě
lyžaři využívají tento turistický cíl pro odpočinek. Venku
před chaloupkou se turisté kochají krušnohorskou přírodou a čerstvým vzduchem, uvnitř v případě nepříznivého
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počasí najdou útulnou místnost s kamínky. Návštěvníci
si tu pochutnají na domácí polévce, koláči nebo grilované klobásce. K pití mají alkoholické i nealkoholické nápoje a pivo chutná po té cestě skvěle! Vyrazíte? Cesta vede
z Abertam a je dlouhá necelé 3 km.
Dita Poledníčková,
manažer cestovního ruchu
Městský úřad Ostrov

ZAŽIJTE ABBA MARATÓN V PARKU
Koncertů se v Ostrově koná opravdu hodně, každý je jiný a je z čeho vybírat.
Letní koncert kombinovaný s promítáním filmů je ale jen jeden. Zažít ho můžete
v Zámeckém parku 13. srpna od 17 hodin. Připomenout si legendární kapelu ABBA
napadlo Ilonu Hálovou z Domu kultury Ostrov, která pozvala ABBA World Revival.
Ti dokáží předvést svěží velkou show, kterou doplní promítání filmů Mamma Mia!
a Mamma Mia! Here We Go Again

Jak vznikl nápad připomínat slavné světové kapely?
Nápad vznikl už před několika lety,
ale postupně se vyvíjel a měnil. Původně jsem chtěla v parku pořádat
taneční podvečery, ale to bylo moc
komplikované, tak jsme je realizovali v klášterním areálu. To ale stále
nevyřešilo to, že jsem chtěla využít
prostor u Pohledové zdi a nabídnout divákům v létě nějaký nevšední zážitek, kde se budou moci sejít
s přáteli, udělat si piknik, dát si pivo,

klobásu a k tomu mít nějaký kulturní zážitek. Nahrál mi film Bohemian
Rhapsody, a nápad byl na světě. Věděla jsem, že budu chtít rozhodně
připomenout kapelu Queen, Beatles
a ABBA. Doufám, že diváci využijí této letošní nabídky a přijdou se
podívat na filmy Mamma Mia. I když
jsme je asi všichni viděli několikrát,
tak určitě jiná atmosféra je sledovat

filmy právě s přáteli, v krásném prostředí, za letního večera…
Proč kombinuješ koncert s promítáním filmů?
Věděla jsem, že bych ráda nabídla
na léto něco nového, něco, co by
ještě podtrhlo letní večer v kouzelném Zámeckém parku. Revival kapelu Queenie s Michaelem Kluchem
jsme měli na akci Den pro Ostrov
a už tehdy jsem měla husí kůži při
jejich vystoupení, a pak přišel do

kin film Bohemian Rhapsody, tak
jsem si řekla – proč nespojit projekci s koncertem kapely. Ukázalo se,
že to byla výborná volba, a návštěvnost předčila naše očekávání.
Proč si máme letos připomenout
zrovna Abbu?
Odpověď je jednoduchá - miluji kapelu ABBA, navíc zrovna vyšlo jejich

nové album a turné. Tato kapela si
rozhodně zaslouží připomenutí
i s projekcí obou dílů filmu Mamma
Mia s vynikajícím hereckým obsazením, na krásném řeckém ostrově.
Na jaké další pořady v Tvé produkci se můžeme těšit?
Série těchto tří koncertů spojených
s projekcí filmu v letošním roce
končí - uvedli jsme ty nejslavnější. Koncerty v parku ale nekončí.
Už letos jsem pozvala 4 Tenory
a v tomto modelu bych chtěla pokračovat. Koho pozveme do našeho
krásného parku příští rok, bych ale
ještě neprozrazovala. Ale pokud
počasí bude přát, budou koncerty
v parku vždy mimořádnou událostí.
V srpnu ještě Dům kultury Ostrov
připravil koncert vokálního improvizátora Patrika KEE a letošní
klášterní podvečery ukončí Jazz
quartet Davida Kleňhy. Tyto dva
koncerty se uskuteční v klášterním
areálu. V Zámeckém parku se ještě
můžete těšit na čtvrté pokračování
hudebního mikrofestivalu Beatové
letokruhy, kde si přijdou na své příznivci starého dobrého bigbeatu.
Všechny akce i s termíny naleznete
v kulturním kalendáři Ostrovského
měsíčníku. Není náhodou, že právě
ostrovská kultura si vede v našem
kraji tak dobře a dělá ho živějším.
A za to je třeba poděkovat i všem
návštěvníkům a partnerům, kteří
akce tvoří s námi.
Ilona Hálová, Martina Novotná,
tým Domu kultury Ostrov
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MILUJETE ABBU?

KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ V OSTROVĚ

Datum

14

Akce

Čas a místo konání

Na co se můžete těšit

Pořádá

1.–31. 8. 22

Malý svět železnice

Stará radnice, otevřeno:
Út–Pá 13.00–17.00,
So–Ne 10.00–17.00 hod.

Výstava pro všechny milovníky
světa železnice

1.–31. 8. 22

Měsíc pavučinkové krásy

Stará radnice – galerie
Podhoubí

Krajkářské umění a malba

1.-21. 8. 22

Mezi sklem a porcelánem

Letohrádek Ostrov
Út–Ne 10.00–17.00 hod.

Výstava uměleckých děl
regionálních výtvarníků

Letohrádek Ostrov, pobočka
Galerie umění Karlovy Vary

1.-31. 8. 22

SEXIES! Figurální psychedelie
a jiné kratochvíle 60. a 70. let

Letohrádek Ostrov
Út–Ne 10.00–17.00 hod.

Výstava představuje díla české
i slovenské výtvarné scény
60. a 70. let.

Letohrádek Ostrov, pobočka
Galerie umění Karlovy Vary

1.-31. 8. 22

Florarium, aneb příběh
o pomíjivé kráse

během provozní doby
MK Ostrov

Výstava obrazů;
autorka: Kristýna Machová

středa
3. 8. 22

Karetní podvečer

učebna MK Ostrov
16.00-18.00 hod.

Karetní odpoledne
nejen pro seniory

čtvrtek
4. 8. 22

Na kafíčko s Městskou policií
Ostrov

Oranžerie Václava Havla
MK Ostrov, 14.00-15.00 hod.

Povídání na téma právní
ochrany seniorů

čtvrtek
4. 8. 22

Thor: Láska jako hrom

Dům kultury Ostrov,
17.00 hod.

kino, titulky

čtvrtek
4. 8. 22

Deskové hry pro dospělé

hudební a filmové oddělení,
MK Ostrov, 17.00-20.00 hod.

Hraní složitějších deskových her;
určeno hráčům 15+

čtvrtek
4. 8. 22

Střídavka

Dům kultury Ostrov
19.30 hod.

kino, ČR, (*12)

pátek
5. 8. 22

Thor: Láska jako hrom

Dům kultury Ostrov
17.00 hod.

kino, 3D, dabing

pátek
5. 8. 22

Arthur: Prokletí

Dům kultury Ostrov
19.30 hod.

kino, titulky

pátek
5. 8. 22

Šampón, Tečka, Prvok a Karel

Letní scéna při MDDM
21.00 hod.

letní kino

sobota
6. 8. 22

Arthur: Prokletí

Dům kultury Ostrov
17.00 hod.

kino, titulky

sobota
6. 8. 22

Střídavka

Dům kultury Ostrov
19.30 hod.

kino, ČR, (*12)

9.-10. 8. 22

Letní výtvarné dílny pro děti

Letohrádek Ostrov
9.00 do 16.00 hod.

Téma dle aktuální výstavy.

čtvrtek
11. 8. 22

Cesta do Tvojzemí

Dům kultury Ostrov
17.00 hod.

kino, animovaný

čtvrtek
11. 8. 22

Bullet train

Dům kultury Ostrov
19.30 hod.

kino, titulky, (*15)

pátek
12. 8. 22

Cesta do Tvojzemí

Dům kultury Ostrov
17.00 hod.

kino, animovaný

pátek
12. 8. 22

Jan Koller: Příběh obyčejného
kluka

Dům kultury Ostrov
19.30 hod.

kino, ČR

pátek
12. 8. 22

Po čem muži touží 2

Letní scéna při MDDM
21.00 hod.

letní kino

sobota
13. 8. 22

Modelářský workshop

Stará radnice
13.00 a 15.00 hod.

Modeláři v akci

sobota
13. 8. 22

Maraton ABBY v parku

Zámecký park, 17.00 hod.

ABBA World Revival, 2 filmy

sobota
13. 8. 22

Jan Koller: Příběh obyčejného
kluka

Dům kultury Ostrov
17.00 hod.

kino, ČR
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Letohrádek Ostrov, pobočka
Galerie umění Karlovy Vary

Akce

Čas a místo konání

Na co se můžete těšit

sobota
13. 8. 22

Bullet train

Dům kultury Ostrov
19.30 hod.

kino, titulky, (*15)

neděle
14. 8. 22

Modelářský workshop

Stará radnice
10.00, 13.00 a 15.00 hod.

Modeláři v akci

úterý
16. 8. 22

Základy kybernetické
bezpečnosti

učebna, MK Ostrov
10.00-12.00 hod.

Přednáška pro seniory

čtvrtek
18. 8. 22

Patrik KEE

Klášterní areál Ostrov
18.00 hod.

Koncert vokálního
improvizátora

pátek
19. 8. 22

Ostrovské trhy

Mírové nám.,
10.00-17.00 hod.

Stánkový prodej

pátek
19. 8. 22

Princezna Rebelka

Dům kultury Ostrov
17.00 hod.

kino, animovaný

pátek
19. 8. 22

Nene

Dům kultury Ostrov
19.30 hod.

kino, titulky, (*15)

pátek
19. 8. 22

Prezidentka

Letní scéna při MDDM
21.00 hod.

letní kino

sobota
20. 8. 22

Velké letní setkání krajkářek

Dům kultury Ostrov
8.00-15.00 hod.

Setkání krajkářek z celého Krušnohoří

sobota
20. 8. 22

Nahraj si svůj song, podcast

Nahrávací studio v Domě
kultury Ostrov, 9.00-15.00
hod.

Workshop zaměřený na základy nahrávání hudby či podcastů doma i ve studiu

sobota
20. 8. 22

Beatové letokruhy

Zámecký park
14.00-22.00 hod.

Drum Band ZUŠ Ostrov,
Jára Janecký, Hozzyhosbor,
George and Beatovens
s Karlem Kahovcem,
Uriah Heep revival
a Ozzy Osbourne revival

sobota
20. 8. 22

Florarium – setkání s autorkou

Oranžerie Václava Havla
MK Ostrov, 17.00-18.00 hod.

Setkání s autorkou obrazů
Kristýnou Machovou

sobota
20. 8. 22

Princezna Rebelka

Dům kultury Ostrov
17.00 hod.

kino, animovaný

sobota
20. 8. 22

Nene

Dům kultury Ostrov
19.30 hod.

kino, titulky, (*15)

čtvrtek
25. 8. 22

After: Pouto

Dům kultury Ostrov
17.00 hod.

kino, titulky

čtvrtek
25. 8. 22

Arvéd

Dům kultury Ostrov
19.30 hod.

kino, ČR

pátek
26. 8. 22

Loučení s prázdninami
Večerníčky

Zámecký park u knihovny
14.00-17.00 hod.

Zábavné odpoledne
pro rodiny s dětmi

pátek
26. 8. 22

After: Pouto

Dům kultury Ostrov
17.00 hod.

kino, dabing

pátek
26. 8. 22

Bestie

Dům kultury Ostrov
19.30 hod.

kino, titulky, (*15)

pátek
26. 8. 22

Klan Gucci

Letní scéna při MDDM
21.00 hod.

letní kino

26.-28. 8.
2022

CZLAN SummerShock 2022

Klubovna MK Ostrov
18.00-13.00

Tradiční víkendová LAN párty

sobota
27. 8. 22

Káča a peklo

Zámecký park, 18.00 hod.

Zámecké divadlo pro děti

sobota
27. 8. 22

Bestie

Dům kultury Ostrov
17.00 hod.

kino, titulky, (*15)

sobota
27. 8. 22

Arvéd

Dům kultury Ostrov
19.30 hod.

kino, ČR

středa
31. 8. 22

Stará a znovuobjevená řemesla

Stará radnice – galerie
Podhoubí, 13.00-17.00 hod.

Setkání pokračovatelů starých
krušnohorských řemesel

středa
31. 8. 22

Jazz quartet Davida Kleňhy

Klášterní areál Ostrov
19.00 hod.

Klášterní hudební podvečer

KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ V OSTROVĚ

Datum

Pořádá

spolek Krušnohorská krajka

Tomáš Fiala

Společnost Beatové letokruhy

WWW.OSTROVSKYMESICNIK.CZ

15

KULTURA

a v neděli 14. srpna od 10.00, 13.00, 15.00 hodin můžete
díky našim workshopům zažít modeláře přímo v akci.
Přijďte se podívat, jak vznikají drobné modely drážních
vozidel i budov. Jednoduchý model si pak pod vedením
profíků můžete sami sestavit. Přijít může opravdu každý, ale pozor, kapacita workshopu je omezena.

Modelářské workshopy

NA STARÉ RADNICI
Výstava Malý svět železnice na Staré radnici je hojně navštěvovaná a není se čemu divit. Kdo by nemiloval modelovou železnici? K obdivování tu jsou modely členů
Klubu železničních modelářů Ostrov, soutěžní modely
MČR 2022, soutěžní výstava fotografií od vlakových nadšenců i trocha z historie ostrovské drážní dopravy. Děti
si tu dokonce mohou samy ovládat vláček se sladkým
překvapením. V sobotu 13. srpna od 13.00, 15.00 hodin

ŠTÍSTKO A POUPĚNKA V OSTROVĚ
Vyslyšeli jsme přání rodičů v Ostrově a pozvali jsme do
našeho města populární duo Štístko a Poupěnka. Nové
představení Bylo nebylo vás zve do fantastického světa pohádek. Zazní oblíbené písničky z jejich alba Bylo
nebylo…, jako A co dělá, Brontosaurus nebo Kazizub
Auvajs. Nebudou chybět známé hity Jojojo, nenene,
Letí, letí i Bláznivý den. Nezapomenou ani na pohádky s vlkem a princem. Dětskou show uvidíte v domě
kultury 15. října, ale vstupenky zakoupíte už v srpnu
díky našemu on-line prodeji > www.dk-ostrov.cz, nebo
osobně v Domě kultury Ostrov a dalších obvyklých
předprodejích. Show je vhodná už pro děti od 2 let.
Martina Novotná, tým Domu kultury Ostrov

Předprodej na divadlo MŮJ ROMANTICKÝ PŘÍBĚH zahájen
Srpen ještě zdaleka nekončí, ale my v domě kultury už
myslíme i trochu na září. Zahájili jsme totiž předprodej
na opravdu zábavnou divadelní komedii Můj romantický
příběh v režii Západočeského divadla v Chebu. Komedie
skotského dramatika D. C. Jacksona vypráví o svízelném

hledání té pravé / toho pravého mezi dnešními třicátníky.
Autor zábavně střídá pohled ze dvou různých perspektiv, mužské a ženské, a navíc vidíme „do hlavy“ oběma
hlavním protagonistům díky jejich břitkým komentářům
do publika. Komedii můžete vidět v Domě kultury Ostrov 14. září v 19.30 hod. Vstupenky si můžete už nyní
zakoupit díky našemu on-line prodeji > www.dk-ostrov.
cz, nebo osobně v Domě kultury Ostrov a dalších obvyklých předprodejích. Sledujte nás také na facebooku:
@dkostrov, instagramu: dum_kultury_ostrov. Na našich
sociálních sítích a webových stránkách máme vše zveřejněno, a tak už vám nic neuteče. Můžete si také zažádat
o zasílání akcí přímo do e-mailu. Stačí kontaktovat naše
obchodní oddělení > propagace@dk-ostrov.cz.
Martina Novotná, tým Domu kultury Ostrov
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V rámci podpory aktivit pro děti bychom vám rádi představili Rodinné
centrum Z pohádky do pohádky.
Nabízí vyžití jak pro malé, tak i velké
děti. Najdete zde oblíbený labyrint,
jehož součástí je i bazének s míčky
a skákací balóny. Vaše ratolesti mohou využívat trampolínu, nafukovací

hrad, autíčka, odrážedla a spoustu
hraček. Pro rodiče je zde vytvořené
zázemí, takže mezitímco si vaše ratolesti budou užívat na atrakcích,
můžete si vychutnat třeba zákusek
u dobré kávy, nebo si dát některý
z osvěžujících koktejlů. Rodinné centrum pořádá dětské dny, narozenino-

INFORMACE

Rodinné centrum Z pohádky do pohádky
vé oslavy, doprovodný program pro
děti na vaší svatbě, dětské diskotéky,
nocování v herničce, příměstské tábory a spousty dalšího. Centrum Z pohádky do pohádky najdete na adrese:
Hlavní třída 982, Ostrov, 1. patro nad
Cestovní agenturou LemonTour. Přes
celé léto (minimálně do konce září)
můžete navštívit také Letní kavárnu
Z pohádky do pohádky, která se nachází na nádvoří klášterního areálu
v Ostrově, a posedět v klidném prostředí mezi krásnými památkami našeho města. Další informace najdete
na FB stránce a webu www.detskecentrumzpohadkydopohadky.cz.
(red)

KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ
PODVEČER
Karlovarské čtyřčlenné hudební uskupení
(zpěv, piano, basa, bicí) vás příjemně naladí
a symbolicky ukončí letní sezónu.

DO OSTROVA

PŘIJEDE

symfonický orchestr

JAZZ QUARTET
DAVIDA KLEŇHY
31. srpna, 19.00 hod.
klášterní areál Ostrov
vstupné 120 Kč

Ve středu 17. srpna 2022 se dům
kultury rozezní Koncertem filmové
hudby. Do Ostrova zavítá třicetičlenný Symfonický orchestr Dalibora Havlíčka, aby zde v rámci
letního turné vystoupil se svým
úspěšným filmovým programem.
V něm bude hrát hlavní roli žánr
sci-fi a fantasy. Posluchači uslyší
hudbu z filmů Star Wars, Harry
Potter, Pán prstenů, Piráti z Karibiku nebo Jurský park.
Symfonický orchestr Dalibora Havlíčka už ve své šestileté historii odehrál přes třicet koncertů. Vystupuje
na pódiích městských kulturních
domů a divadel po celé České republice. „Těleso je charakteristické tím,
že je složeno z mladých hráčů. A to
mu dává nezaměnitelnou jiskru,“
říká manažerka Kateřina Brzotická.
Koncert začíná v 19.00 a je rozdělen na dvě části. Další podrobnosti
o koncertu naleznete na webových
stránkách Domu kultury Ostrov.
David Hejzlar,
člen rady SODH, z. s.
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DJ Mike a MC Erik zvou
na Danceparade v Ostrově
Loni měli obyvatelé Ostrova a okolí možnost navštívit
poprvé akci s názvem DANCEPARADE CZ. Jedná se
o taneční party pod otevřeným nebem v hudebním stylu 80. a 90. let. I letos je v kalendáři týmu DANCEPARADE CZ město Ostrov a hlavní organizátor Miloslav
Kubsa (DJ Mike) v následujícím rozhovoru prozradil,
jaké to letos bude.
Danceparade byla vloni v Ostrově poprvé. Jak ji hodnotíte?
Jsme rádi, že jsme Ostrov udělali. Přišlo velké množství lidí, dokonce o něco více, než jsme očekávali. Letos jsme proto připraveni na ještě větší množství lidí
a máme pro ně několik vylepšení a překvapení.
Prozradíte více?
Návštěvníci dostanou větší komfort v podobě posezení
ve velkém stanu, připravujeme bohatší program, zpestřený navíc o živé vystoupení známého diskotékového
dua z devadesátých let.
Kdo sleduje a navštěvuje Danceparade pravidelně,
asi tuší, o koho půjde.
Ano. Hostem bude Erik Aresta aneb MC Erik, známý
třeba z Maduaru nebo asi ještě více z dua MC Erik
a Barbara. V Ostrově nebude MC Erik vystupovat sám,
ale se Zuzanou. Ta je jednou z dvojice zpěvaček, které

nahradily zmíněnou Barbaru. MC Erik a jeho pěvecká
kolegyně se do Ostrova moc těší a věří, že svým vystoupením přispějí k dobré náladě.
Erik se těší, a na co vše se letos můžou těšit návštěvníci?
Stejně jako loni je čeká velká taneční party pod širým
nebem, s tanečními sety několika dýdžejů. Znít budou
tradičně hity 80. a 90. let a velkou stage doplní světelná
show, LED obrazovky a jako finále večera živé vystoupení MC Erika a Zuzany, kteří slibují hity jako Cant Stop,
Do It, Summer Night, Keď príde láska, Anjel a další.
Jak je to se vstupenkami?
Ty je možné zakoupit například v infocentru DK, online na Ticketportalu nebo v den konání akce na místě.
V předprodeji jsou vstupenky za zvýhodněnou cenu,
takže doporučuji zakoupit co nejdříve.
(red)

Úspěšný školní rok tanečního souboru Alate
V prvním pololetí uplynulého školního roku se podařilo
Terezce Fránové s choreografií Tíha postoupit z krajského kola soutěže scénického tance mládeže a dospělých
Tanec, tanec… do celostátního kola v Jablonci nad Nisou. Choreografie získala ocenění za autorskou tvorbu.
Ve druhém pololetí bylo úspěchů více. V dubnu soubory čekala Soutěžní přehlídka tanečních oborů základních uměleckých škol. Ostrovským dívkám se podařilo úspěšně projít okresním i krajským kolem, a proto
mohly vystoupit v kole celostátním. Mladší děvčata ze
souboru Alate z 1.–5. ročníku se tam dostala s choreografií V náladách, kterou předvedla v Karlovarském

městském divadle, kde se celostátní kolo konalo. Úspěšné byly i starší žačky ze souboru Alate. Z okresního kola
si odnesly speciální ocenění za čistotu tanečního projevu v choreografii V proudu.
Souběžně s přípravou na přehlídky probíhalo i dokončování projektu s názvem Tanec v proměnách času,
na kterém pracovaly skupiny mladších a starších žákyň
souboru. Projekt byl natočen a upraven do filmové podoby. Ke zhlédnutí bude po dokončení rekonstrukce
webových stránek ZUŠ Ostrov.
Závěr školního roku korunoval vydařený taneční projekt ve spolupráci s výtvarným a hudebním oborem Cesta tance a malby, v němž se tyto tři obory spojily a prolnuly. Výsledkem byla prezentace samostatných autorských
i společných tanečních kompozic, maleb a hudebních
improvizací žáků v rámci festivalu Souznění, který letos
ZUŠ Ostrov pořádala.
Rádi bychom doplnili naše taneční třídy, proto zájemce zveme k II. kolu přijímacího řízení. To se koná v úterý
6. 9. 2022 od 17.00 v tanečním sále ZUŠ Ostrov v areálu
MŠ Masarykova. K účasti je nutné zaslat elektronickou
přihlášku, která je do 31. 8. přístupná na webu zusostrov.cz, a to pro všechny obory.
Hana Vaculíková, ZUŠ Ostrov
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ŠKOLSTVÍ

Úspěchy ostrovských gymnazistů

V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH
Více než stovka ostrovských gymnazistů si v právě skončeném školním roce přinesla z okresních, krajských či republikových soutěží jednu z medailí. Všichni úspěšní medailisté byli právem oceněni na tradičním Gymnaziáles.
Na prvním místě to je nepochybně vítězství chlapeckého týmu (Lukáš Juránek, Jiří Donda, Radim Tokár,
Štěpán Maaz, David Gondzsala, Matěj Kunc a Vojtěch
Majer) v přespolním běhu ve finálovém závodě středních
škol v Novém Městě na Moravě. Kromě zlaté medaile
chlapců si z Nového Města přivezla bronzové medaile
také děvčata (Heidi Juránková, Johana Nováčková, Nela
Juránková, Magdalena Schaferová, Viktorie Šmejkalová
a Ivana Česáková). Zde je třeba vyzdvihnout heroický výkon Heidi Juránkové, která byla ze všech závodnic finálového běhu nejrychlejší.
Do republikového finále Poháru rozhlasu se vítězstvím
v krajském kole také probojoval atletický tým dívek z nižšího gymnázia (Zuzana Hořtová, Ludmila Oťapková,
Zuzana Knap, Vanesa Krýslová, Eliška Váňová, Adéla
Zavoralová, Dominika Kuníková, Viktorie Michálková,
Kateřina Riedlová, Aneta Kučerová), který v nabité konkurenci získal skvělé 5. místo.
První místo v krajském kole přineslo účast v celostátním finále středních škol našim mladým šachistům. V nesmírně náročné konkurenci 23 středoškolských týmů
z celé republiky se ostrovští gymnazisté neztratili a tým
ve složení Jakub Kůsa, Vojtěch Tegda, Jindřich Tegda
a Jiří Ulč vybojoval velice pěkné 17. místo.
Neméně zdatně si vedli naši kvartáni Jan Havlan, Vít
Kadečka a Josef Hoda, kteří v celostátním finále Robosoutěže dosáhli na vynikající 9. místo.

Dalšími gymnazisty, kteří se probojovali až do republikového finále, byli Nikola Kvíčerová v olympiádě
z anglického jazyka, Jakub Dubský v chemické olympiádě, Ema Draská v logické olympiádě, Kristián Šťastný v olympiádě z českého jazyka a dějepisné družstvo
ve složení Ondřej Kuchař, Dan Mokrusch a Jan Šnobl
v mezinárodní dějepisné soutěži gymnázií. V kvalifikaci,
které se zúčastnilo 327 gymnázií z Česka a Slovenska, se
naši historici probojovali do finále jako 6. nejlepší tým.
Finále se uskuteční na podzim v Chebu. Přehled všech
úspěšných žáků najdete na webových stránkách gymnázia v části Úspěchy našich studentů.
Jiří Fresser,
zástupce ředitele
Gymnázium Ostrov

Informace o letních táborech a dalších aktivitách MDDM Ostrov
Termíny LT Manětín - 4. turnus: 2.–13. 8.; 5. turnus: 13.–24.
8. Adresa na tábor: Letní tábor MDDM Ostrov, jméno dítěte,
Stará Cihelna, 331 62 Manětín
Sportovní soustředění v Manětíně, cena: 2 100 Kč, kritéria
pro přijetí: sportovní kroužky MDDM, termín: 24.–29. 8.
Sportovní příměstské tábory, místo konání: MDDM Ostrov.
Kromě sportování v areálu MDDM jsou pro děti připraveny
i sportovní výlety mimo areál MDDM. Termín: 1.–5. 8.
Přírodovědné příměstské tábory, místo konání: Ekocentrum.
Kromě krmení, péče a hrátek se zvířátky si děti užijí i výletů do
okolí. Termíny: 1.–5. 8., 8.–12. 8., 15.–19. 8., 22.–26. 8.
Výtvarný příměstský tábor, cena: 1 500 Kč, místo konání:
MDDM Ostrov. Kritéria pro přijetí: po 1. třídě – 12 let, termín:
8.–12. 8.
Gymnasticko-taneční
soustředění
gymnastek, cena:
1 700 Kč, místo konání: MDDM Ostrov, kritéria pro přijetí:
kroužek gymnastiky MDDM, termín: 15.–19. 8.
Sportovní fotbalové soustředění, všeobecná fyzická a fotbalová průprava, pohybová a vytrvalostní průprava. Cena: 1 500
Kč, místo konání: FK Ostrov, kritéria pro přijetí: kroužek fotbalu MDDM, termín: 15.–19. 8.
Sportovní basketbalové soustředění, všeobecná fyzická
a basketbalová průprava, pohybová a vytrvalostní průprava.
Cena: 1 600 Kč, místo konání: MDDM Ostrov, kritéria pro přijetí: kroužek basketbalu MDDM, termín: 20.–26. 8.
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Sportovní soustředění mažoretek, cena: 1 500 Kč, místo konání: MDDM Ostrov, kritéria pro přijetí: kroužek mažoretek
MDDM, termín: 22.–26. 8.
Sportovní florbalové soustředění, cena: 1 500 Kč, místo
konání: MDDM Ostrov, kritéria pro přijetí: kroužek florbalu
MDDM, termín: 27.–31. 8.
PŘIPRAVUJEME:
I DOSPĚLÍ SI MOHOU HRÁT, 9.–11. září. Víkendový pobyt
pro dospěláky, kteří si stále umějí a chtějí hrát. Pohodové dny
plné her, legrace i relaxace v manětínské přírodě. Nemusíte jet
do ciziny, i my vám slibujeme moře zážitků, stravu i program all
inclusive. Přihlašování online nebo osobně v MDDM od 1. září.
Cena: 2 000 Kč.
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 HŘIŠTĚ
U ZS: Po–Ne 8.00–20.00 hod.
Kontakty–informace: 736 505 681, akce: 736 505 684
Dagmar Gburová, MDDM Ostrov

INFORMACE

Podzimní akce pro seniory
Ostrovští senioři se na podzim rozhodně nudit nebudou.
V září a říjnu jsou pro ně připraveny dvě zajímavé akce.

DEN SENIORŮ A RODIN
Dne 17. 9. pořádá město Ostrov společně s Penta Hospitals CZ, s. r. o. již poněkolikáté Den seniorů
a rodin. Tentokrát, jak je i z názvu akce patrné, půjde o program věnovaný nejen lidem v pokročilém věku, ale doslova celým rodinám. Na Mírovém náměstí budou prezentovat své služby nejrůznější charitativní organizace, dětská centra i zdravotnická zařízení. Bohatý doprovodný program
slibuje skvělou zábavu pro všechny bez rozdílu věku. Po celou dobu bude pro zájemce prováděno
bezplatné měření tlaku, cukru nebo zraku zdarma. Vstup je zdarma.

PROGRAM AKCE:
09.00 Zahájení, slovo moderátora - p. Nádvorník
09.30 Drumland - vystoupení bubeníků
10.00 Slovo starosty města J. Bureše
11.00 Ukázka zásahu Městské policie Ostrov
11.30 Vystoupení K. Bodlákové a H. Wolfa
12.30 Ukázka zásahu Policie ČR
13.00 Vystoupení souboru MDDM
14.00 Slovo místostarosty M. Poledníčka

TRÉNINK PAMĚTI
Od 3. 10. 2022 budou každé pondělí probíhat v Městské knihovně pod vedením Ing. Aleše Procházky tréninky paměti pro seniory nad 65 let. Program bude doplněn o nová cvičení paměti a nové
poznatky neurověd. Celý trénink je zdarma, pro účast je ale nutné provést rezervaci v Městské
knihovně Ostrov. Bližší informace na tel.: 354 224 970.
Pondělí – 3. 10. 2022: Trénink paměti a prevence Alzheimerovy nemoci. Jak zpomalit stárnutí mozku. Jak zvýšit
výkon mozku a paměti. Krátkodobá paměť – nácvik paměťových technik.
Pondělí – 10. 10. 2022: Trénink paměti. Senzorická paměť a prostorová představivost. Čísla kolem nás, jak si
zapamatovat PIN, telefon aj.
Pondělí – 17. 10. 2022: Trénink paměti. Nákupy a běžné věci – jak si zapamatovat nákup a věci všedního dne?
Paměťové techniky starých Římanů – LOCI.
Pondělí – 24. 10. 2022: Trénink paměti. Každodenní situace – jména a obličeje.
Pondělí – 31. 10. 2022: Trénink paměti a cizí jazyky. Verbální paměť. Jak se učit snadněji cizí slovíčka.
WWW.OSTROVSKYMESICNIK.CZ
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Rozlučte se s prázdninami zábavou
Srdečně vás zveme, malé i velké, na
11. ročník LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI. Přijďte si udělat pěkné odpoledne v Zámeckém parku u knihovny. Letos bude celé ve znamení
VEČERNÍČKŮ. Zábava, soutěže
a odměny jsou již připraveny. Vstup
je ZDARMA pro všechny návštěvníky. Pokud budou chtít děti soutěžit,
pak je nutné pořídit jim hrací kartu,
na kterou se zaznamenávají razítka
z jednotlivých stanovišť. Za splněné
úkoly děti nasbírají kromě razítek
také korálky, za které si mohou něco
pěkného vybrat v Korálkovém krámku. Hrací kartu si můžete koupit již
nyní přímo v knihovně. Děti si budou
moci vyzkoušet také virtuální realitu.
Nebude chybět ani tradiční dětská

kostýmová fotosoutěž – každý malý
účastník, který přijde v tematickém
kostýmu, se může soutěže zúčastnit.
Fotografie kostýmů budou vystaveny
na našem webu, kde bude probíhat
on-line hlasování. Dospělé návštěvníky čeká oblíbená BURZA KNIH,
koncerty a další doprovodný program. Na závěr bude připravena dětská tombola. Jako lístek do tomboly
bude sloužit hrací karta. Každým rokem se této akce účastní také další organizace – MP Ostrov, Hasiči Ostrov,
DK Ostrov, MDDM Ostrov, Besip
Karlovarský kraj, Witte Automotive,
ani letos tomu nebude jinak a přidá
se i Dětské centrum Žabička. Přijďte
se pobavit a strávit příjemné odpoledne do Zámeckého parku s knihov-

nou. Poznamenejte si do svých diářů
a kalendářů datum posledního srpnového pátku – 26. 8. 2022. Začínáme ve 14 hodin. Podrobné informace
o akci, včetně programu, naleznete
na našem webu (mkostrov.cz). Těšíme se na vaši návštěvu.
kolektiv MK Ostrov

Bezpečnost není dobré podceňovat, obzvlášť tu na internetu
Každý z nás se nějakým způsobem
pohybuje na internetu, který dnes
již představuje nedílnou součást lidských životů, ale i chodu společnosti. Kybernetický prostor se tak stal
místem mnohého dění, které nabízí
celou řadu příležitostí, ale stejně tak
i nebezpečí. Proto si pro vás kolega
Jan Holub připravil přednášku ZÁ-

KLADY KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI, která se bude konat v učebně 16. srpna od 10 hodin. Dozvíte
se, jak se v prostředí internetu pohybovat bezpečně a eliminovat většinu
rizik, která z užívání internetu vyplývají. Nebo například jak funguje
takzvaná „datová stopa“, jak vybrat
bezpečné heslo nebo který antivir

vás v prostředí internetu ochrání
nejlépe. Vstup na akci je zdarma. Rezervovat místa si můžete jak osobně,
telefonicky (354 224 970), e-mailem
(info@mkostrov.cz), tak i on-line na
webu knihovny. Těšíme se na vaši návštěvu.

Florarium aneb Příběh o pomíjivé kráse

ru nejednoznačnosti a zvědavosti.
Divákovi tak nabízí prostor k vytvoření vlastního příběhu, možnosti
fantazírovat… Setkání s autorkou
se bude konat v sobotu 20. 8. od
17 hodin v Oranžerii Václava Havla.
Jste všichni srdečně zváni. Těšíme
se na vaši návštěvu.

… vydejme se společně na cestu za
poznáním s autorkou obrazů Kristýnou Machovou. Vraťme se do
doby, kdy lidé k neznámým věcem
přistupovali s bázní, kdy příroda
byla plná tajemství a svět lidí se
prolínal se světem bohů. Návrat ke
starým pravdám totiž může být návratem sama k sobě. Zatímco v Číně
třešňové květy symbolizují ženskou
krásu, ženskost nebo lásku, v Japonsku kvůli krátké kvetoucí době
jsou sakury symbolem pomíjivé povahy života. Také nám ukazují, že
život je stejně krátký a krásný jako
ony květy. Výstava je inspirována
římskou bohyní Flōrou – původním
sabinským božstvem květin, symbolem jara, mládí a plodnosti. Jednotlivá díla zachycují křehký vztah mezi
ženou a přírodou. Květiny jsou na
obrazech symbolem něhy, alegorií
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odvahy, síly a statečnosti. Okvětní
lístky ožívají, stávají se brněním,
přilbami, maskami a čelenkami.
Vyobrazené ženy jsou silné a sebevědomé, mají mnoho tváří: mohou
být zranitelné, rozmarné, tajemné,
překypující smyslností. Anonymita
žen je zde klíčová, vytváří atmosfé-

kolektiv MK Ostrov

kolektiv MK Ostrov

Deskové hry pro dospělé
Máte rádi deskové hry jako Osadníci z Katanu, Fantom staré Prahy
nebo Carcassone? Rádi byste si zahráli, ale nemáte dostatek lidí, nebo
s kým hrát? Pak přijďte ve čtvrtek
4. 8. 2022 do knihovny, do hudebního a filmového oddělení. Od 17 do
20 hodin si můžeme společně zahrát.
Plánujeme pravidelná setkávání nad

deskovými hrami (doporučený věk
15-99) každý čtvrtek ve stejný čas a na
stejném místě. Na akci je možné se
také rezervovat, a to jak osobně, telefonicky (354 224 970), e-mailem (info@
mkostrov.cz), tak i on-line na webu
knihovny. Těšíme se na vaši návštěvu.
kolektiv MK Ostrov

KULTURA

Fischerův festival představí krásu

barokní a klasicistní hudby – již poosmé
Pozitivních zpráv není nikdy dost. Jsem si proto jist, že duši nejednoho milovníka klasické
hudby potěší zpráva o příchodu již VIII. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu
J. C. F. Fischera, který pravidelně přináší výběr skladeb předních barokních a klasicistních
mistrů, jež osloví i náročné posluchače. To vše v podání oceňovaných domácích
i zahraničních interpretů.

Nejinak tomu bude i v letošním
roce, kdy festival nabídne celkem
sedm koncertů na historicky zajímavých místech Karlovarského kraje, přímo vybízejících ke spojení se
zvučnými jmény jako J. C. F. Fischer,
J. S. Bach či F. X. Brixi. S osobou
posledně jmenovaného, předního
představitele českého raného klasicismu, je spojeno zajímavé výročí,
jež se promítne i do programu. Zářijový koncert (16. 9.) v ostrovském
kostele Zvěstování Panny Marie
totiž připomene 290 let od Brixiho
narození.
Zahajovací koncert nazvaný „Nokturno na Dianě“ přitom proběhne
již 19. srpna od 20.30 hod. v Karlových Varech. V prostorách Výletního areálu Diana se představí posluchačům jistě dobře známý Komorní
orchestr Karlovarských symfoniků
v čele s dirigentem Vojtěchem Spurným. Návštěvníci se mohou těšit na
suity J. C. F. Fischera, J. S. Bacha
či na koncertantní symfonii J. D.
Zelenky. Festival se následně hned
druhý den přesune do nedalekého
Bečova nad Teplou, kde v kostele sv. Jiří proběhne od 17.00 hod.
koncert spojený s beneficí pro nádherné tamní varhany. Na jejich obnovu budou návštěvníci moci svým
vstupným přispět. Následovat budou koncerty v Rudném, Horním
Slavkově, Krajkové a Chebu.

Jak je tedy vidět, ani v těchto těžkých dobách nebudou múzy v Karlovarském kraji mlčet. Věřím, že vás
výše popsaná mimořádná série koncertů osloví a stane se (stejně jako
v minulých letech) nedílnou součástí

vašeho seznamu kulturních akcí, jež
si nelze nechat ujít. Bližší informace
naleznete na facebookové a instagramové stránce @festivalfischer.
Jan Železný
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Toskánské léto v Ostrově
Jak již víme z minulého čísla měsíčníku, pobývala rodina velkovévody
toskánského Leopolda IV. na zámku
v Ostrově především v letních měsících. Na dětství a léto v Ostrově
zavzpomínal po letech nejstarší syn
Leopolda IV., arcivévoda Leopold
Ferdinand. Přenesme se díky jeho
knize „Habsburkové ve vlastním zrcadle“ na malou chvíli do 19. století:
„Po smrti dědově převzal otec statek Ostrov v Čechách. V malém městečku Ostrově byl rozsáhlý třípatrový
zámek, se širokou terasou do krásného,
stinného parku. Ve shodě s přesností
a puntičkářstvím otcovým bylo všecko
číslováno. I všechen nábytek a všechno
ostatní zařízení bylo označeno, aby nikdy nemohlo dojít k omylu.
Rodina trávila tam v letech sedmdesátých častěji letní měsíce. Ke statku náležel veliký dvůr s rozsáhlými
polnostmi a lesy; byly kolem dokola
roztomilé rybníky s lesními parcelami
a nádhernými lukami nebo obilními
a bramborovými poli. Na sklonku léta
shromažďovala se ohromná hejna špačků ve velikých rákosových porostech
a občas se také chodívalo k večeru na
lov. My děti jsme však smívaly jíti také,
jen když jsme se byly zvláště pilně učily.
Bývala to nádherná podívaná, když se
po výstřelu z rákosí s mocným šumotem zvedlo ohromné hejno opeřenců
a zhustilo se v tmavý mrak, kroužilo ve
vzduchu sem a tam, činíc ostré obraty,

hned černé, hned třpytivě se odrážejíc
od večerní oblohy, a opět zapadlo tisícerými hlasy rozčíleně švitoříc. Tak bývala sestřílena sta ptákův. Střelci stáli
kolem rybníka a člun jezdil po něm sem
a tam; lidé ve člunu tloukli klacky do
vody, aby vybouřili i poslední spáče, až
se veliké hejno rázem zvedlo.
Zámek byl zařízen jednoduše, ale
útulně. Otec, jenž byl nepřítelem požitkářství a vší změkčilosti, trpěl jen praktický nábytek a zatracoval všecko zbytečné polštářování, takže se skoro vtíral
všeobecný dojem tvrdosti a strnulosti.
Velmi útulná byla stará kachlová kamna s kachlíky zdobenými rozmanitými
figurkami; výklenky před okny – byla od
sebe oddělena silnou zdí – bylo lze zaříditi jako malý arkýř. Široké kamenem
dlážděné chodby kolem dvorů byly shora
až dolů ověšeny jeleními parohy, srnčími parůžky a kamzičími růžky, vycpanými hlavami černé zvěře, tetřevy,
tetřívky a rozmanitými ptáky vodními, které ulovil otec jednak v Ostrově,
jednak v císařských revírech v Jedlové
v Uhrách, v Bakoňském lese, v Mürzstegu a Išlu.
Park, všemu obecenstvu přístupný,
byl obklíčen zdí, podél níž vedla úpravná procházková cesta; protékal jej potok, Bystřice, na jejímž břehu vyvěraly
železité praménky, jež barvily do zlatohněda vodu tiše a klidně plynoucí, tak
čirou a průhlednou, že bylo vidět ryby
na dně sem a tam se pohybující.

Zámek za časů velkovévodů toskánských, sbírka Josef Macke

Soukromá zahrada byla oddělena,
a byl to vlastně také malý park pro
sebe, v němž bylo pěstováno mnoho
květin nyní již jen v selských zahradách
obvyklých: stračky, ostálky, fialky, slezy,
jiřinky, mnoho růží a mimo to bezpočet
ovocných stromů, jejichž ovoce ovšem
působilo na děti nepřekonatelnou při-

Leopold Wölfling, převzato z knihy Habsburkové
ve vlastním zrcadle, sbírka Josef Macke

tažlivostí. Při hraniční zdi, nad cestou
do vsi, stál osmihranný zahradní pavilon, uvnitř tapetami vylepený. Tapety
představovaly Číňany a výjevy z Číny.
Mohutná lípa stínila toto ideální dětské hřiště a z blízkých stodol zaléhal
tam melodický klapot mlatců, když se
za raného jitra orosené pavučiny leskly
stříbrem, někde v étheru si jásavě popěvoval skřivánek a tiše a tajemně šuměla
koruna staré lípy…“
Nezbývá než dodat, že arcivévoda
Leopold Ferdinand se v roce 1902
vzdal šlechtického titulu a přijal
nové občanské jméno. Knihu napsal
již jako Leopold Wölfling a v českém
překladu vyšla v roce 1921. Mnohem
známější a dostupnější je jeho kniha
Z arcivévody hokynářem, ale v této
knize už vzpomínky na naše město
nenajdeme. Přesto i tato kniha stojí
za přečtení.
Josef Macke

24

OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK

SRPEN 2022

Výběrové jednotky skupiny Mirákl
reprezentovaly ČR na Tanečním světovém poháru ve španělském San
Sebastianu. Po dvou letech absence
tanečních mezinárodních soutěží to
byl jejich první mezinárodní výjezd.
Na Dance World cupu letos soutěžilo 28 států s téměř 3 000 tanečníky.
Již protančit se mezi takovou špičku
je velký úspěch. O to více nás těšilo,
když se především dětské jednotky

umísťovaly až v samotném finále
soutěže, a v kategorii mini duo do
10 let navíc vytančily zlatou medaili.
Interpretkami vítězné choreografie
s názvem Náš svět jsou opory dětské
soutěžní jednotky Veronika Eretová a Laura Svobodová a vystoupení vzniklo pod taktovkou nadějné
mladé choreografky a tanečnice
Marty Šafářové. Již v nominačním
kole v Jihlavě toto duo bylo oceněno

SPORT

Mirákl si připsal další titul mistr světa

mezinárodní porotou jako nejlepší
duet celé soutěže a své zlaté ocenění
si přiváží domů i z mistrovství světa.
Stejně jako i jiné choreografie Miráklu určené dětem je i námět tohoto
dua stavěn na míru právě dětské kategorii a je oslavou přátelství a snů,
které sní každá malá holčička.
Mirákl ale nebude zahálet ani
o prázdninách, ještě v červenci se
11 tanečnic zúčastnilo mezinárodního tanečního projektu MTP v Ljubljani a zároveň proběhlo soustředění pro nejmladší svěřence skupiny.
V srpnu tanečníci přivítají na svém
workshopu mezinárodní lektory
a budou se intenzivně věnovat přípravě na další mezinárodní soutěž,
kterou je ME v Makedonii.
Andrea Burešová,
vedoucí souboru Mirákl

Nová trať bikery potěšila, počasí rozhodně ne
Tradiční závod horských kol pořádaný Cykloteamem se letos konal za
velmi těžkých podmínek. Už ráno
bylo jak v poledne, sotva slunce
vykouklo nad Doupovem, nastalo
vedro a v průběhu dne jen sílilo =
absolutně nevhodná teplota na závodění. Nová trať, plná technických
pasáží, skoků, klopenek, výjezdů

i sjezdů, jejichž sklony odpovídaly
stupním Celsia, esíčka a hlavně nové
překážky, využívající přírodní terén,
zkušené závodníky potěšily a ty, co
se zatím statečně otesávají, prověřily
do morku kostí.
Holky a kluci, ženy i muži bojovali, šlapali, dech lapali, polévat vodou
se nechali a v cíli se zpod propocené

Klub českých turistů zve na túry
6. 8.
13. 8.
20. 8.
27. 8.

Zámek Verušičky – Tvrziště Čichalov - Žlutice
Nová Ves – Podél Prunéřovského potoka na Hasištejn
Ovesné Kladruby – Vysočany – Martinov – Lazurový vrch
Naučná stezka Jesenice

Bližší informace na www.kctkvary.cz; fjw@volny.cz; 603 209 270.
František Wohlmuth, předseda KČT Slovan KV

helmy buď neozývalo nic, nebo jedno jediné slovo: VODU. Chce se říct,
že vítězem byl každý borec, co se na
trať vydal. Klobouk dolů před výkony a souboji, které se v tom skoro saharském počasí udály. Po ochlazení
hadicovou sprchou a dolitým bidonem se postupně zdevastovaní jezdci začali usmívat, hecovat se, komu
co se povedlo a naopak, a mnozí se
v té vyždímané a příjemně unavené
kondici nechali slyšet, že to sice bolelo, ale že takhle by se měly závody
chystat a že jsme se snad i trefili nejen do trendu současné horské cyklistiky. No a jak to letos dopadlo?
Holky a kluci ukázali, že se poctivá
příprava vyplácí, a proto byli cykloteamáci v nových dresech vidět na
bedně skoro v každé kategorii. Rodiče se dmuli pýchou, bikeři radostně
skláněli hřbet při medailovém ceremoniálu a čtyři domácí mohli nad
hlavu pozdvihnout zlatý pohár, další
čtyři jezdci se rovným dílem rozdělili o stříbrnou a bronzovou pozici,
a aby se to dobře počítalo, prodloužené bramborové pódium jsme obsadili také čtyřikrát.
Cykloteam Ostrov – Filip Berger
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TYFLOCENTRUM

PŘIPRAVUJE…
TyfloCentrum Karlovy Vary, o. p. s.,
v rámci Mezinárodního dne seniorů
a zdravotně postižených připravuje
na 16. září 2022 od 18 hodin v Domě
kultury Ostrov taneční večer ŠLÁGR
PÁRTY se známými tvářemi TV Šlá-

Zvýhodněné vstupenky za 50 Kč (pro
klienty sociálních služeb a členy spolkových organizací poskytujících aktivity seniorům a zdravotně postiženým v Ostrově) budou k dispozici od
1. 8. 2022 u vedení organizací nebo
si je můžete objednat na tel. čísle 608
525 154. Ostatní vstupenky za 250 Kč
budou k dispozici v infocentru DK
od 1. 9. 2022 do vyprodání kapacity.

gr nejen pro seniory a zdravotně
postižené osoby, ale i širokou veřej- Pavlína Lišková,
nost. Těšit se můžete na koncertní ředitelka TyfloCentra Karlovy Vary, o. p. s.
show Kamila Peterky, Máry, FranInzerce
kieho Zhyrnova a Heleny Hamplové i taneční zábavu s duem Yren.

Inzerce

KŘÍŽOVKA

Tajenka křížovky o ceny
Vážení čtenáři,
správné znění tajenky křížovky z minulého čísla
je Martin Čechman. Z úspěšných luštitelů jsme
vybrali Vladimíra Švarcbeka z Ostrova, který si
může v infocentru domu kultury vyzvednout
dvě volné vstupenky na vybrané představení
Domu kultury Ostrov.
Tajenku křížovky z tohoto čísla zašlete nejpozději do 15. srpna na e-mail: mesicnik@ostrov.cz; případně doručte do Infocentra Domu
kultury Ostrov, Mírové náměstí 733, v zalepené
obálce, označené „Ostrovský měsíčník“. Vždy
uveďte celé své jméno a kontakt na vás. Ze
správných odpovědí opět vylosujeme výherce,
který získá vstupenky na některou z kulturních
akcí Domu kultury Ostrov. Jméno výherce zveřejníme v Ostrovském měsíčníku. Redakce měsíčníku vám děkuje za zájem o křížovku a přeje
příjemné chvíle při luštění.
Tvorbu křížovky zajišťuje grafická společnost
Alfasoft, s. r. o.
V dnešní tajence se skrývá rodák z Ostrova, český trenér a bývalý reprezentant v běhu
na lyžích. Vítěz Tour de Ski i celkového pořadí
Světového poháru. Je mistrem České republiky
v závodě na 10 km klasicky (2003, 2004) a skiatlonu (2004). Se sportem začal v devíti letech
v klubu TJ Škoda Ostrov. V roce 1995 poprvé
triumfoval na republikových závodech, o rok
později se stal dvojnásobným juniorským mistrem republiky. Získal tyto významné medaile:
Olympijské hry:
stříbro 2006 Turín
15 km klasicky
bronz 2010 Vancouver 15 km volně
bronz 2010 Vancouver štafeta 4× 10 km
Mistrovství světa v klasickém lyžování:
stříbro 2009 Liberec 15 km klasicky
stříbro 2015 Falun
50 km klasicky

STATISTIKA ČERVEN 2022
Narození
Přistěhovalí
Odstěhovalí
Úmrtí
Stav obyvatel k 11. 7. 2022
Uzavření manželství

7
14
23
18
15 815
14
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