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Vážení čtenáři Ostrovského měsíčníku,
obvykle jste na tomto místě nachá-
zeli můj úvodník, který jsem se sna-
žil psát spíše zábavnější formou. 
Dnes tomu bude jinak. Za pár týdnů 
se i v Ostrově otevřou volební míst-
nosti a my budeme mít možnost si 
vybrat na následující čtyři roky své 
zastupitele. Konec volebního obdo-
bí tak bývá okamžikem, kdy se sklá-
dají účty a vy voliči vystavujete své 
vysvědčení. V krátkosti bych se tedy 
chtěl ohlédnout za těmi uplynulými 
čtyřmi lety a složit ten pomyslný 
účet nejen z toho, co se povedlo. 

Tím, co v současné době nejvíce 
hýbe naší zemí, je cena energií. Pro-
to jsem rád, že jsme udrželi teplár-
nu ve vlastnictví města a díky obe-
zřetnému řízení a investicím držíme 
cenu tepla na stejné úrovni jako 
v minulém a předminulém roce. 
Pořídili jsme také dva nové kotle – 
na biomasu a na uhlí, a tak se dnes 
nemusíme bát, že by domácnosti 
v Ostrově neměly teplo nebo teplou 
vodu. Topit totiž můžeme nejen bio-

masou a plynem, ale i uhlím. Investi-
ce to byly veliké, ale současnost nám 
dává za pravdu, že byly správné. 

Další velkou investicí bylo kou-
paliště, kde se vedle malých bazénů 
dočkal zásadní změny i velký ba-
zén, a koupaliště se stalo vyhledá-
vaným centrem letního odpočinku 
pro široké okolí. Nákladově ne tak 
vysokou, avšak na druhou stranu 
důležitou akcí byla výstavba parko-
viště v Jáchymovské ulici, kde za 13 
milionů vzniklo 130 nových parko-
vacích míst, a dalšími rekonstruk-
cemi ulic a vnitrobloků nebo třeba 
jen změnou místní úpravy jsme při-
dali v různých částech města dalších 
bezmála 200 parkovacích míst, ne 
však na úkor městské zeleně. V sou-
časné době se rekonstruuje Mysliv-
na, kde budeme v prosinci kolaudo-
vat 13 nových městských bytů. 

Díky dotaci jsme ve všech našich 
základních školách zmodernizovali 
učebny pro technické obory a díky 
tomuto projektu se školy také sta-

ly bezbariérovými. Dotaci se nám 
také podařilo získat na nové auto 
pro Senior Expres, které nenahradí 
to stávající, ale budeme mít vozidla 
dvě a chceme začít jezdit i do kraj-
ské nemocnice v Karlových Varech. 
Ještě v letošním roce bude zahá-
jena stavba nové hasičské stanice 
v Jáchymovské ulici za 70 milionů 
korun. Bohužel ne vše se povedlo, 
zmínil bych především nový areál 
pro skejťáky s in-line dráhou v pro-
storu za klášterem, který jsme plá-
novali zrealizovat v minulém roce. 
Žádost o dotaci však byla zamítnu-
ta, a tak projekt přepracováváme 
a budeme žádat znovu. Věřím, že 
tentokrát budeme úspěšní.

pokračování na straně 4
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Den se starostou bude netradičně v úterý 13. 9. 2022 od 15 hodin.
D E N  S E  S T A R O S T O U

FESTIVAL OTY HOFMANA, 
OSTROVSKÉ RODINNÉ STŘÍBRO, JE TU

Pro dosažení tohoto nelehkého cíle 
jsme ve spolupráci s Domem kultury 
Ostrov postavili nový tým, do jehož 
čela se postavil jako výkonný ředitel 
Vladimír Keblúšek. Neméně důle-
žitá je i podpora osobností, jako je 
režisér Zdeněk Troška, herec Pavel 
Nový či Otto Hofmann ml. Jsme 
pyšní na to, že se nám ke spolupráci 

podařilo získat Českou televizi, kte-
rou festival v minulých letech jako 
důležitého partnera ztratil, že jsme 
po mnoha letech získali záštitu mi-
nistra kultury a finanční příspěvek 
100 tis. Kč, a ceníme si podpory nej-
větší, kterou dává každoročně měs-
to Ostrov, ale také dalších podpor, 
např. od Karlovarského kraje a řady 

Babí léto v Ostrově je jako každý rok velkou oslavou 
dětského filmu a všeho možného, co s filmovým uměním 
souvisí. Naší ambicí pro letošní rok bylo navrátit festivalu 
kvalitu, lesk a v neposlední řadě prestiž mezi ostatními 
festivaly a filmovými profesionály. Prostě vrátit jej tam, 
kde kdysi byl a kam patří! Na výsluní. 

firem, jež jsme oslovili, a díky nim 
jsme mohli pro festival připravit 
opravdu bohatý program. 

Nabízí se otázka, proč je Dětský 
filmový a televizní festival Oty Hof- 
mana pro Ostrov tak důležitý. Tak 
v první řadě má tradici úctyhod-
ných 54 let, která nás zavazuje. Os-
trovský festival je po mezinárodním 
festivalu ve Zlíně druhým nejstar-
ším dětským filmovým festivalem 
v republice. A dlouhá léta byl také 
druhým nejvýznamnějším festiva-
lem. Připomeňme si, že právě náš 
festival byl první v České republi-
ce, do jehož medializace se zapoji-
ly děti. Byl prvním festivalem, kde 
se popularizoval internet a kde se 
poprvé oficiálně v rámci akredito-
vaných seminářů diskutovalo o ne-
zbytnosti mediální výchovy. 

pokračování na straně 15
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pokračování ze strany 3

Zároveň je ale potřeba zajistit také 
určitou kontinuitu, protože ve měs-
tě se nemůže ze dne na den všechno 
zastavit jen proto, že zrovna skon-
čilo volební období. V současnosti 
jsou proto v plném proudu přípra-
vy na výstavbu budovy nové sauny, 
která by měla být na místě stávající-
ho vstupu na koupaliště a nahradit 
tak současnou, nevyhovující stav-
bu. Projektuje se nový multifunkč-
ní sál a centrální vstup pro základ-
ní uměleckou školu, dokončuje se 
projekt na moderní sportovní halu 
u gymnázia včetně fotovoltaických 
panelů. 

Aby byl výčet kompletní, je také 
nutné zmínit přípravu nových inte-
riérů v domě kultury, samozřejmě 
pod dohledem památkářů. K sou-

časné době patří rovněž vysoko-
rychlostní internet, který chceme 
posílit především v našich základ-
ních školách. Připravujeme také re-
konstrukci celého areálu č. p. 175, 
kde bychom chtěli v budoucnu na-
bídnout prostory i pro začínající 
podnikatele. A v neposlední řadě 
bych zmínil projekt revitalizace 
zeleně v Hlavní ulici, kde by doží-
vající hlohy měly nahradit kvetoucí 
muchovníky a další kvetoucí keře 
a květiny. Část z těchto projektů by 
se měla začít realizovat už v příštím 
roce. 

Na závěr bych se zastavil asi 
u toho nejdůležitějšího a tím jsou 
finance. Těší mě, že jsme každý rok 
hospodařili s přebytkovým rozpo-
čtem, který byl pokaždé přes 100 
milionů korun, a vlastně jsme tak za 
ty 4 roky měli jeden roční rozpočet 

Vážení čtenáři Ostrovského měsíčníku, navíc. Město je bez úvěrů a i vysoký 
rating, který jsme obdrželi, svědčí 
o tom, že máme finance zdravé. 
Aktuálně máme na účtech téměř 
200 milionů korun a ve Fondu bu-
doucnosti jsme si našetřili dalších 
75 milionů. I přes nepříznivý vývoj 
ekonomiky a růst cen energií máme 
v současnosti odhad kladného hos-
podářského výsledku za letošní rok 
ve výši 50 milionů korun. 

Vážené čtenářky, vážení čtená-
ři, takový je závěrečný účet vedení 
města za uplynulé čtyři roky. Po-
souzení a hodnocení mi nepřísluší, 
to je jen na vás. Já bych chtěl touto 
cestou jen požádat, abyste využili 
svého volebního práva a šli k vol-
bám. Rozhodnutí o tom, jak bude 
město vypadat v následujících 4 le-
tech, máte ve svých rukou.

Jan Bureš, 
starosta města Ostrov
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ BÝVALÉHO HOTELU MYSLIVNA
Rekonstrukce bývalého hotelu Myslivna se pomalu blíží 
do finále, plánovaný termín dokončení je prosinec 2022. 
První nájemníci se do tohoto památkového objektu bu-
dou moci stěhovat již na jaře 2023. Pro zájemce o tuto 
stavbu jsme na sobotu 10. září 2022 v čase od 13.00 do  
17.00 hod. připravili DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. 
V rámci této akce si návštěvníci budou moci prohléd-
nout většinu objektu, který již bude věrně připomínat 
svoji finální podobu. V přízemí bude připravena pre-
zentace studie budoucí zcela nové expozice porcelánky 

PULS, která se sem přestěhuje z Dvorany zámku. Město 
Ostrov tento objekt do svého majetku zakoupilo v roce 
2016 s cílem vybudovat zde business hotel, malý pivovar 
a wellness. Tento projekt však nebyl ekonomicky živo-
taschopný bez výrazné finanční podpory města, a proto 
se od jeho realizace nakonec ustoupilo. Po marné snaze 
získat pro tento objekt nějaké ekonomicky výhodné vy- 
užití bylo rozhodnuto o jeho přestavbě na byty s nebyto-
vými prostory v přízemí. 
(red)

Stavba nové požární zbrojnice začne na podzim
Na podzim letošního roku s největší pravděpodobnos-
tí bude zahájena výstavba nové požární stanice pro 
Jednotku sboru dobrovolných hasičů Ostrov. Jedná se 
o podélný jednopodlažní objekt o zastavěné ploše cca 
987 m2 určený pro zázemí posádky dobrovolných hasi-
čů, technické zázemí, garáže pro hasičské vozy a krizo-
vý štáb. Na západní straně je objekt ukončen čtyřpod-
lažní věží pro sušení hadic, která bude využívána také 
ke cvičným účelům. Výstavba objektu nové požární 
stanice jednotky sboru dobrovolných hasičů je realizo-

Uzavírka ulice Odborů z důvodu rekonstrukce
Od 1. 8. 2022 byly zahájeny stavební práce na rekon-
strukci ulice Odborů v úseku mezi ulicemi Hornická 
a Studentská, čímž od tohoto dne došlo k úplné uzavír-
ce ulice Odborů pro automobilovou dopravu. Uzavírka 
bude označena příslušným dopravním značením, stej-
ně tak i objízdné trasy. Omezený přístup pro pěší k sou-
sedním domům a provozovnám obchodů a služeb bude 
v rámci možností s ohledem na stavební práce zajištěn 
po celou dobu výstavby. Předpokládaná doba omezení 
automobilové dopravy je do 31. 10. 2022, za předpokla-
du, že se na stavbě nevyskytnou žádné nepředvídatelné 
události, které by mohly mít vliv na dodržení termínu.

Odbor městských investic a správy, Městský úřad Ostrov
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Vizualizace nové hasičské zbrojnice v Ostrově

vaná v rámci kompletně zasíťovaného areálu složek IZS 
Ostrov. Zhotovitelem stavby bude na základě výsledku 
výběrového řízení firma KV Realinvest, s. r. o., za nabíd-
kovou cenu 72 435 743 Kč včetně DPH. Stavba by měla 
být dokončena na jaře roku 2024. Stavbu nové stanice 
jednotky dobrovolných hasičů připravuje vedení města 
již několik let a celou ji hradí z vlastních prostředků. 
Stávající budova, která se nachází v sousedství městské-
ho úřadu, již dispozičně nevyhovuje potřebám hasičů, 
chybí prostory pro novou techniku, lepší sociální zá-
zemí a také místnosti pro školení a vzdělávání. Proto 
město pro stavbu nové požární stanice vyčlenilo parce-
lu v areálu složek IZS Ostrov, mezi budovami výjezdové 
základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského 
kraje a budoucí nové stanice Hasičského záchranného 
sboru Karlovarského kraje, v Jáchymovské ulici, při-
pravilo projektovou dokumentaci i zadávací řízení na 
zhotovitele stavby. V loňském roce bylo výběrové řízení 
na zhotovitele stavby zrušeno, neboť vítězný dodavatel 
odstoupil od podpisu smlouvy z důvodu ekonomické 
situace a s ní spojeného zvyšování ceny za stavební ma-
teriály. Na stavební práce má letos město v rozpočtu  
5 milionů Kč. 

Odbor městských investic a správy, 
Městský úřad Ostrov
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Mimořádný příspěvek na děti
Počínaje 26. červencem začal stát 
vyplácet prostřednictvím úřadů prá-
ce mimořádný příspěvek 5 000 Kč  
na dítě. Důvodem jsou rostoucí 
ceny energií a služeb, které se vláda 
snaží tímto jednorázovým příspěv-
kem vykompenzovat. Od tohoto 
termínu začne být příspěvek vyplá-
cen automaticky rodinám, které 
pobírají přídavky na děti. Ostatní 
osoby, které mají na příspěvek ná-
rok, o něj budou muset požádat. 
Příjem žádostí přes Ministerstvo 
práce a sociálních věcí (MPSV) by 
měl být spuštěn v průběhu srpna.

Podmínky pro výplatu 
O příspěvek mohou požádat do-
mácnosti s dětmi, které měly v mi-
nulém kalendářním roce výdělek 
do jednoho milionu korun hrubé-
ho. Podmínkou pro výplatu je to, 
že dítě k 1. srpnu ještě nedovršilo 
osmnáctý rok věku. Nárok mají také 
rodiny, kterým se dítě teprve narodí 
do konce tohoto roku.

Kdo má na příspěvek také nárok?
Nárok na tento příspěvek mají ne-
jen zaměstnanci, ale i nezaměstna-
ní, osoby na mateřské či rodičovské 

ZMĚNY VE ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ PRO UKRAJINSKÉ UPRCHLÍKY
Na konci června nabyl účinnosti zá-
kon č. 175/2022 Sb., o dalších opat-
řeních v souvislosti s ozbrojeným 
konfliktem na území Ukrajiny vyvo-
laným invazí vojsk Ruské federace 
a o změně dalších zákonů v souvis-
losti s ozbrojeným konfliktem na 
území Ukrajiny vyvolaným invazí 
vojsk Ruské federace. 

 Tento zákon mimo jiné novelizuje 
a upravuje zvláštní pravidla pro po-
skytování zdravotních služeb. Kon-
krétně novela zákona přináší změ-
nu v oblasti veřejného zdravotního 
pojištění, kdy cizinec s udělenou 
dočasnou ochranou, který dovršil 
18 let věku a současně nedovršil 65 
let, se po uplynutí 150 dnů ode dne 

udělení dočasné ochrany pro účely 
veřejného zdravotního pojištění po-
važuje za osobu s trvalým pobytem 
na území ČR.

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

dovolené nebo živnostníci. U roz-
vedených rodin dostane peníze pe-
čující osoba, v jejíž domácnosti dítě 
trvale žije. Příspěvek se týká biolo-
gických i adoptivních rodičů, ale 
také pěstounů.

Způsob podání žádosti
V průběhu srpna bude na webu 
MPSV jednoduchý formulář, do 
kterého se jeden z rodičů přihlásí 
a zadá děti do věku osmnácti let, 
na které o příspěvek žádá. Pro při-
hlášení do formuláře bude potřeba 
tzv. elektronická identita občana, 
ze které je možné ověřit žadatelovy 
příjmy a vztah k dítěti.

Vyplácení příspěvku
Platba bude prováděna bezhoto-
vostně – převodem na účet, nebo 
složenkou. Příspěvek nebude pod-
léhat zdanění ani se započítávat do 
rozhodného příjmu pro případný 
nárok na další dávky.

Kdy peníze dostanete?
Dávka vám bude vyplacena do 30 dnů  
od podání žádosti.

Kateřina Matyášová,
vedoucí odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví, Městský úřad Ostrov
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Narození 10
Přistěhovalí 25
Odstěhovalí 22
Úmrtí 11
Stav obyvatel k 8. 8. 2022 15 807
Uzavření manželství 22

STATISTIKA ČERVENEC 2022
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PODZIMNÍ ÚKLID 2022
– rozmístění velkoobjemových kontejnerů

10. 9.
Kollárova 1265, Kollárova 1115–17 (křižovatka Májová 
x Kollárova), Kollárova 1135, Severní 1165–1167, Ma-
sarykova 1149 (u tříděného odpadu), Masarykova 782 
(u tříděného odpadu), Májová 1157–1158

17. 9. 
Májová 842 (u tříděného odpadu), Májová 890 (křižo-
vatka Májová x Borecká), Štúrova (u bývalého bazénku), 
Luční 832, Horská 848 (křižovatka Horská x Májová), 
Borecká 878, Hlavní 1064 (křižovatka Hlavní x U Kou-
paliště)

24. 9. 
Lokalita pod Křížkem, penzion pro důchodce, zadní Li-
dická 3x, Vančurova za domem 1084, 1083, 
za Atlantisem ul. Myslbekova

1. 10. 
Mánesova 955 (u trafostanice), Mánesova 1013, Klicpe-
rova 2x, Brigádnická, Lidická naproti BPO, Šafaříkova, 
Nerudova 700–5

8. 10. 
Jáchymovská 1377, Družební 1323 (u tříděného odpa-
du), Jungmannova 2x, Jáchymovská 801–4, Smetanova, 
Družební u 1282

15. 10. 
Klášterní areál, Staroměstská, parkoviště u vjezdu na 
Staré náměstí, Družební 1275, Jáchymovská 201–3, Sei-
fertova u MŠ (u tříděného odpadu), Halasova u čp. 626

22. 10.
Na Kopci, Nádražní, poblíž křížení s ul. Krátká, Stu-
dentská x Sládkova, Hornická x Nejedlého, Hornická  
x Odborů, Klínovecká 964 (u sousoší), Krušnohorská 
u čp. 615, Dukelských hrdinů

29. 10. 
Nad Nádražím, Mořičovská 293–1021, Vykmanov (u pa-
neláku, rozcestí), Vykmanov (v dolní části), Maroltov, 
Květnová 2x (u Jednoty, u paneláku), Mořičov

Nakládání s odpady 
pro živnostníky
Stejně jako řadoví občané mají 
také živnostníci a firmy základní 
povinnosti při nakládání s odpa-
dy. Množí se nám případy, kdy 
podnikatelé absolutně netuší, že 
mají při provozování své činnos-
ti také nějaké povinnosti v rám-
ci odpadového hospodářství. 
Dochází tak k nedorozumění, když je kontrolujeme 
a chceme nějaké podklady. Na webu města jsme v sekci 
Odpadové hospodářství proto aktualizovali příručku 
pro živnostníky k základním povinnostem při nakládá-
ní s odpady. Přehledné zobrazení najdete v informač-
ním letáku.

Petra Niederhafnerová,
Odbor městských investic a správy, Městský úřad Ostrov

Akce je naplánována celkem na devět etap od 10. 9. 2022 do 5. 11. 2022 a bude probíhat vždy v sobotu 
v dopoledních hodinách. Z technických důvodů budou kontejnery přistaveny v sobotu ráno a odvezeny 
v sobotu po 12.00 hod. Velkoobjemové kontejnery jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností 
(např. nábytek, koberce, dřevo, kovy aj.). Kontejnery mohou využívat pouze fyzické osoby. Doporučujeme 
odpady rozebrat na menší části (např. skříně a jiný nábytek) a vložit je do kontejneru tak, aby se využil celý 
jeho prostor. Do kontejnerů nepatří pneumatiky, elektrospotřebiče, nebezpečné odpady či obaly znečištěné 
nebezpečnými odpady! Odpady odložené mimo kontejner budou posuzovány jako nepřípustné zakládání 
černé skládky (bude řešeno městskou policií). Bližší informace naleznete na www.ostrov.cz, odbor městských 
investic a správy nebo RK Dospra, RK Reba a Ikon. Rozmístění kontejnerů bude na obvyklých místech:
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5. 11.
Dolní Žďár (u bývalého statku), Horní Žďár (u trafosta-
nice), Hluboký (u trafa), Hluboký (stará cesta), Kfely 
(za bývalou hospodou), Kfely (u bus zastávky) – zadní, 
Horní Žďár (u restaurace U Václava)

 
Pokud někdo z časových důvodů mobilní svoz nevyuži-
je, může odpad odevzdat bezplatně od pondělí do so-
boty ve Sběrném dvoře v ul. Krušnohorská 792, Ostrov. 
Nutné předložit občanský průkaz.

Sběrný dvůr:
Adresa: Marius Pedersen, a. s., Krušnohorská 792, Ostrov
Provozní doba: Po–Čt 7.30–11.00 / 11.30–15.30 hod.
Pá 7.30–11.00 / 11.30–15.30 / 16.00 –19.00 hod.
So 7.30–12.00 hod.

Petra Niederhafnerová,
Odbor městských investic a správy, Městský úřad Ostrov 
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Strážníci lapili klokana 
a umravňovali bezdomovce na Mírovém náměstí 
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MĚSTSKÁ POLICIE ZVE OPĚT NA KAFÍČKO

V dalším pokračování seriálu Na kafíčko s městskou poli-
cií přivítáme tentokrát jako hosta pana Bohumila Oslíka 
z místní autoškoly a ten vám odpoví na dotazy, které vás 
zajímají nejvíce, a to senioři v dopravním provozu. Samo-
zřejmě nebude chybět ani pan starosta s velitelem měst-
ské policie a naše preventistka Julča bude rozdávat bez-
pečnostní balíčky, které jsme si pro vás připravili v rámci 
programu Ostrov bezpečí. 
(mp)

Hasiči vyjížděli k požárům i dopravním nehodám

Celkem čtyřiačtyřicet zásahů mají v červenci na svém kon-
tě dobrovolní hasiči z Ostrova. Podle starosty SDH Ost-
rov Milana Kuny je nejčastěji zaměstnával obtížný hmyz, 
který likvidovali v Ostrově-Liticově, Vykmanově, Kfelech, 
Horním Hradu, Velichově, Horním Žďáru a Ostrově v uli-
cích Hroznětínská, Nad Nádražím, Jáchymovská, Kollá-
rova. „Na cestě ke starému koupališti jsme odstraňovali padlý 
strom, v Jungmannově a Krušnohorské ulici a ve Vojkovicích 
bylo nutno otevřít byt. V Jakubově jsme zasahovali u zřícení 
části budovy bývalé porcelánky, kde bylo nutno provést vyhledá-
ní osob a provizorní zajištění zbytku budovy, aby nedocházelo 
k dalšímu zřícení budovy,“ popisuje starosta SDH.
Jednotka se účastnila instruktáže kontrolovaného hoření 
tlakových lahví, kdy se měří čas, reakce a destrukce lahví 
zasažených požárem, a také následného cíleného výcviku 
řízené střelby na tlakové lahve.
„Vedle několika dopravních nehod jsme v lokalitách U Studán-
ky, Hanušov, Jakubov, Hroznětín a Křížová hora likvidovali 
požáry lesní hrabanky a trávy. Bohužel ve třech případech se 
jednalo o nezodpovědnost návštěvníků lesa, kdy si v přírodě 
rozdělali oheň a poté jej nechali neuhašený a bez dozoru,“ do-
plňuje Milan Kuna s tím, že ostrovští hasiči zasahovali 

HASIČI ZASAHOVALI I V HŘENSKU
Naše jednotka SDH Ostrov byla vyslána 1. 8. 2022 v 02.07 
hod. ve zvláštním stupni poplachu v odřadu HZS KvK 
s technikou CAS 20 MB Zetros k likvidaci požáru lesa 
v Národním parku České Švýcarsko. Společně s další-
mi jednotkami jsme byli nasazeni v lokalitách Bouřňák 
a Mezní Louka, kde jsme se podíleli na hasebních pra-
cích, vyhledávání skrytých ohnisek, doplňování vody 
a dalších činnostech potřebných v místě zásahu. Dle po-
třeby jednotky probíhalo také střídání členů jednotky po-
mocí UA Toyota ProAce a VeA Škoda Yeti. Zásah byl pro-
váděn převážně v kopcovitém a skalnatém terénu, kdy 
bylo třeba zdolat i více jak 100m převýšení. Naše jednot-
ka setrvala na místě události celkem sedm dní, kdy nás 
vystřídaly další jednotky zařazené v odřadu HZS KvK. 

Milan Kuna, starosta SDH Ostrov

Hopsající vačnatec zaměstnal hned dvakrát strážníky 
Městské policie Ostrov. Klokan nesoucí své jméno po hr-
dinovi australského seriálu z minulého století „vyškolil“ 
strážníky v Horním Žďáru, kde se pokoušel zplanýrovat 
zahrádku jednoho z rodinných domů. Předem dobře při-
pravenou past „chuligán“ i přes drobný objem mozko-
vé hmoty prohlédl a strážníkům doslova proklouzl mezi 
údy. „Blížící se okamžik vítězství stvrdil klokan přeskokem 
přes oplocení a vydal se na úprk do luk a hájů, kde se pro svou 
výšku a zbarvení stal takřka neviditelným. Vyhrál tak bitvu, 
nikoli však válku, neboť byl o pár dní později lapen, a to právě 
za pomoci našich strážníků,“ popisuje jeden ze zásahů veli-
tel Městské policie Ostrov Ladislav Martínek.

Ten další již tak veselý nebyl, neboť museli umravňovat 
muže, který si jako místo pobytu, odpočinku a osobní  
hygieny vybral Mírové náměstí. Nejenže na Mírovém 
náměstí za bílého dne vykonal svou potřebu, ale jal se 
provést hygienu v jedné z kašen. Muž nedbal jak dobrých 
mravů, tak nebezpečí v podobě chemických přípravků 
do kašen přidávaných, by se voda nekazila. 

„Zdali ho omývaná místa potrápila štiplavým diskomfor-
tem, se strážníci nedověděli. Jeho chování mu ale jistě znepří-
jemnili oznámením správnímu orgánu. Podobně bylo vyřešeno 
jednání dalších dvou bezdomovců, kteří po vzoru svého před-
chůdce zaměnili Mírové náměstí za veřejné záchodky, a jeden 
dokonce za převlékárnu spodního prádla. Strážníci v nastole-
ném trendu ukázňování problematických osob nehodlají pole-
vit a prosí veřejnost o pomoc. V případě, že takového chování 
budete svědky, neváhejte a obraťte se na naše strážníky,“ dopl-
ňuje velitel s tím, že strážníci zasahovali i u dopravní ne-
hody, ke které došlo na okružní křižovatce ulic Hlavní –  

Kollárova – Jungmannova. Tam se srazil řidič elektrické 
koloběžky s osobním automobilem. Nehoda se naštěs-
tí stala přímo před zraky členů HZS Ostrov, MP Ostrov 
a hlídky dopravního inspektorátu. Všechny jmenované 
složky tedy ihned zasáhly a pomohly zejména krvácející-
mu koloběžkáři, který byl následně převezen k ošetření do 
nemocnice v Karlových Varech. 
(red) 

také u požárů potravin a balkónu obytného domu. Dva-
krát pak vyjížděli zbytečně, neboť se ukázalo, že se jedná 
o planý poplach. 
(red) 
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Pozvánka na V. mezinárodní historické symposium do Ostrova

Letošní symposium bude věnováno 
urbanismu a architektuře tradicio- 
nalismu 50. let 20. století (SORE-
LA). V rámci programu budou před-
staveny principy zahradních měst 
rozvíjených od 18. století, koncepty 
renesančních ideálních měst, jež vy-
cházejí z antických schémat a tradice 
krušnohorských horních měst. Před-
nášky jsou koncipovány do tří bloků. 

1)  Počátky sociálního bydlení, inspi-
race a vzory pro koncepci zahrad-
ních měst 

2)  Zahradní města a města v zele-
ni, obytné komplexy 50. a 60. let  
20. století 

3)  Směřování a další vývoj konceptu 
zahradních měst 

Pozvání přijali renomovaní histo-
rici a architekti z České republiky 
(Přemysl Krejčiřík z Mendelovy 

univerzity v Brně, Irena Fialová 
z Fakulty architektury ČVUT Pra-
ha, Dana Stehlíková z Vysoké školy 
uměleckoprůmyslové v Praze, Yvon-
na Fričová, nakladatelka Nakla- 
datelství TITANIC, s. r. o.), Rakouska  
(Werner T. Bauer, Andreas Nier-
haus, Werner Michael Schwarz, 
Susanne Winkler), Francie (Claire 
Etienne-Steiner) a Německa (Rainer 
K. Schöffel, Raimund Böhringer). 
Zajímavými tématy budou nejen 
česká zahradní města, např. Ostrov, 
Ostrava, Horní Slavkov, Praha, ale 
také světová, např. Vídeň, Le Havre, 
Brasilia. Záštitu nad symposiem tra-
dičně převzali místopředseda Sená-
tu Parlamentu České republiky Jan 
Horník a hejtman Karlovarského 
kraje Petr Kulhánek. Symposium 
otevře akad. arch. David Vávra, spi-
sovatel, herec a spoluautor popu-
lárně-naučných seriálů o moderní 

EUROPEAN HERITAGE DAYS 
- DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ V ROCE 2022 NESOU TÉMA UDRŽITELNÉ PAMÁTKY

Jak fotografují lidé, kteří nevidí?
Pokud vás zajímá odpověď na tuto 
otázku, není nic lehčího než se při-
jít podívat na výstavu do Městské 
knihovny v Ostrově. Prodejní autor-
ská výstava fotografií zrakově posti-
žených s názvem „SE ZRAKOVOU 
VADOU ZA OBJEKTIVEM“  proběh-
ne v období od 1. září do 31. října 

2022. Součástí této výstavy budou 
také kreativní práce zrakově posti-
žených ostrovského střediska Tyflo-
Centrum Karlovy Vary, o. p. s. 

Dana Szarková, 
vedoucí střediska TyfloCentra Ostrov
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Dny evropského dědictví 
každoročně otevírají 
po celé České republice 
nejširší veřejnosti 
brány nejzajímavějších 
památek, budov, objektů 
a prostor, včetně těch, 
které jsou jinak zčásti 
nebo zcela nepřístupné,  
a to zdarma.

V rámci této tradiční akce jsou pro 
všechny návštěvníky dne 17. 9. zpří-
stupněny i ostrovské památky. Na-
vštívit můžete: zámek, klášterní areál,  

dům kultury, letohrádek, kostel sv. 
Michaela, kostel sv. Jakuba nebo 
také Rudou věž smrti.

Podrobný program zde: 
www.icostrov.cz/ehd-22/ 

Dita Poledníčková,
manažer cestovního ruchu

architektuře a o odkazu českých ar-
chitektů ve světě – „Šumná města“ 
a „Šumné stopy“. 

Je opravdu na co se těšit! Srdečně 
jsou zváni nejen zájemci o historii 
a architekturu ze široké odborné, 
ale i laické veřejnosti. Symposium se  
uskuteční za finanční podpory Kar-
lovarského kraje a partnerů sympo-
zia: PANATTONI Czech Republic 
Development, s. r. o., Nemocnice 
Ostrov, s. r. o., Amphenol Tuchel 
Industrial GmbH, odštěpný zá-
vod Ostrov, Vodárny a kanalizace 
Karlovy Vary, a. s., Léčebné lázně 
Jáchymov, a. s., Zdeňka Tomašec-
ká – Plicní ambulance Ostrov. Po-
drobný program V. mezinárodního 
historického symposia najdete na  
webu www.icostrov.cz/symposium-22 

Miluše Kobesová, 
odborný garant symposia

Mezinárodní historické symposium, tentokráte na téma 
„Ostrov, zahradní město – od antiky po současnost“, 
se uskuteční ve dnech 16. a 17. září 2022 od 9.00 hod. 
v zastupitelském sále ostrovského zámku. 



Cestovní ruch po covidu – v Ostrově

V roce 2019 zažíval výjezdový ces-
tovní ruch – ať už směr z ČR, či 
k nám do země – boom. Dá se říci, 
že byl na vrcholu. Pak přišel strmý 
pád a řada lockdownů poznamenala 
cestovní ruch v celém světě, i u nás. 
S postupným rozvolňováním na 
jedné straně, ale i kvůli obavám 
a různým omezováním cestování do 
ciziny na straně druhé se jevilo, že 
situace bude nahrávat tuzemskému 
trhu. Návrat k normálu, jehož měřít-
ko je často skloňováno právě k roku 
2019 – tzv. před pandemií, se však 
v optice celé republiky koná velmi 

zvolna. Většina odborníků se sho-
duje, že nastane až v roce 2024.

V letních měsících je téma turismu 
a cestovního ruchu často zmiňová-
no i v hlavním zpravodajství spolu 
s reportážemi z nejrůznějších turis-
ty hojně navštěvovaných míst. Snad  
každá reportáž zní z úst provozova-
telů skepticky, jen s mírným optimi-
smem. Téměř všichni si stěžují na 
menší návštěvnost, nižší tržby a v žád-
ném případě ne návrat k roku 2019. 

Jestli se v Ostrově můžeme ně-
čím pochlubit, a jsem moc ráda, že 
to můžu napsat, je to fakt, že u nás 

toto neplatí. Cílenou reklamou na 
správných místech a propagací, 
o kterou se snažíme od konce roku 
2019, se Ostrovu podařilo prolomit 
ledy a v něčem vyčnívat. A je to právě 
návštěvnost našich památek a s tím 
spojená návštěvnost celého města. 
Klášter zaznamenal v roce 2022 ná-
vštěvnost o 30 % vyšší než v době 
2019. Infocentrum Na Zámku zase 
velký příliv turistů, což se projevilo 
např. nárůstem tržeb v roce 2022 
oproti roku 2021 o 74 %.

Toto je výsledek nejen dobře vede-
né reklamy, která začala nést ovoce, 
ale také dobré práce na obou mís-
tech, se kterou pomáhají brigádníci 
z řad studentů. Tímto způsobem 
bych jim velmi ráda poděkovala, 
protože jsou to šikovní lidé, které 
baví historie, naše město a poskyto-
vání služeb občanům. Jsou jazykově 
vybaveni a jsou pro nás velkým pří-
nosem. 

Přejme si, aby trend návštěvnosti 
našeho města stále stoupal, protože 
Ostrov má co nabídnout. 

Dita Poledníčková,
manažer cestovního ruchu 

Jaký dopad bude mít pandemie na turismus, byla otázka, kterou si na jejím počátku 
pokládala Světová organizace cestovního ruchu, v ČR agentura CzechTourism, mnozí 
analytici, provozovatelé ubytovacích a stravovacích zařízení, sportovišť, památek, 
zkrátka všichni ti, kdo jsou existenčně na turismu závislí. Jsou to i mnozí podnikatelé 
v našem městě a obavy cítili i ostatní provozovatelé turistických cílů. 
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Co má v hlavě 

ŘEDITEL
Náš kulturák není obyčejný kultu-
rák. Je to regionální kulturní a krea-
tivní centrum. Kultura a umění jsou 
náš obrovský poklad a dům kultu-
ry je krásná pokladnice, ve které 
tento poklad rozvíjíme. Abychom 
naše bohatství ještě více rozvíjeli, 
rozhodli jsme se spolu s městem 
Ostrov žádat o peníze z Národní-
ho plánu obnovy na Rozvoj regi-
onálních kulturních a kreativních 
center – velká kulturní a kreativní 
centra. Chceme opravit interiéry 
a inovovat a modernizovat vybave-
ní domu kultury, aby vaše tvořivost 
a láska ke kultuře měly úplně vše, 
co potřebují. Tak nám držte prosím 
palce, ať vše vyjde a vydaří se nám 
s úředníky a vedením města naše 
obrovská práce a energie, kterou do 
tohoto projektu dáváme.

Za tým DKO 
Lukáš Lerch, ředitel

MŮJ ROMANTICKÝ PŘÍBĚH UVIDÍTE V DOMĚ KULTURY OSTROV
Září máme v Ostrově většinou krás-
né i proto, že začíná divadelní sezó-
na. Letní akce pod širým nebem za-
čnou ustupovat a bude moc fajn se 
zase vrátit někam, kde to máme rádi 
a kde nebude sychravo. V září začí-
náme v domě kultury pěkně zvolna, 
romanticky, ale vesele. Západočes-
ké divadlo z Chebu k nám přiveze 
komedii skotského dramatika D. C. 
JACKSONA – MŮJ ROMANTICKÝ 

Nejkrásnější melodie oživí klášterní areál
Jakub Pustina u nás v Ostrově zpíval 
loni a byl to úžasný zážitek, moc nás 
v týmu potěšilo, kolik návštěvníků si 
ho nenechalo ujít. I letos má operní 
zpěvák svoje turné, a tak jsme vůbec 
neváhali a našli společný termín > 
čtvrtek 8. září, 18.00 hod. 
Zpěvák ovšem nepřijede sám. Těšit 
se můžete také na Andreu Kalivo-
dovou, sólistku Národního divadla 
Praha. Turné s názvem NEJKRÁS-
NĚJŠÍ MELODIE nabídne skladby 
O sole mio, Granada, Santa Lucia a 
další. Na piano bude interprety do-
provázet Marta Vašková. Vstupenky 
jsou v prodeji. 
Máme také obrovskou radost, že se 
naší produkční Ivě podařilo domlu-
vit s Karlovarským symfonickým 
orchestrem a ve sváteční Den vzni-
ku samostatného československého 
státu uvede v klášterním kostele 
symfonickou báseň Má vlast, Bed-
řicha Smetany. Karlovarský symfo-
nický orchestr hrál loni na Mírovém 

Jakub Pustina a Andrea Kalivodová

náměstí a poslechnout si ho přišlo 
mnoho Ostrováků. Věříme, že i le-
tos si cestu za těmito úžasnými hu-
debníky najdete.

Zářijových koncertů je plánova-
ných v Ostrově opravdu hodně, tak 
sledujte naše webové stránky www.
dk-ostrov nebo stránky festivalu Oty 
Hofmana. Také si nalistujte kulturní 
kalendář v Ostrovském měsíčníku, 
kde je většina akcí pohromadě.

Za tým Domu kultury Ostrov 
Martina Novotná

PŘÍBĚH, o svízelném hledání té 
pravé / toho pravého mezi dnešní-
mi třicátníky. Pokud vám není prá-
vě třicet, tak vězte, že to nevadí. Di-
vadelní představení zábavně střídá 
pohled ze dvou různých perspektiv, 
mužské a ženské, a přiznejme si, že 
to je zábavné v kterémkoliv věku. 
Komedii uvidíte ve středu 14. září 
a vstupenky jsou v prodeji.

Pro náročnějšího diváka jsme 
v rámci našeho divadelního klubu 
připravili náročnější kus s názvem 
V SIBIŘSKÝCH LESÍCH. Divadlo 
Dagmar uvede na půdě Staré radni-
ce představení jednoho herce v po-
dání Hany Frankové. A o čem bude? 
K životu stačí dva psi, kamna na 
dřevo a okno s výhledem na jezero. 
Co když svoboda spočívá v panství 
nad časem? Co když se štěstí zaklá-
dá na možnosti být sám, mít svůj 
prostor a ticho… Představení by si 
neměli nechat ujít ti, kteří od diva-
dla čekají více než zábavu a smích. 
Uvidíte ho v úterý 20. září a vstu-
penky jsou v prodeji.

5. září také zahajujeme předpro-
dej na novou zábavnou talk show 
ženské trojice hereček a zpěvaček 

Sandry Pogodové, Jitky Asterové 
a Lindy Finkové. SIRÉNY NA CES-
TÁCH uvidíte v domě kultury v úte-
rý 11. října.

Vstupenky na naše akce i kino 
zakoupíte z pohodlí domova na 
našich nových webových stránkách 
www.dk-ostrov.cz, kde se také mů-
žete prostřednictvím formuláře za-
registrovat a my vám budeme zasí-
lat aktuální program a novinky. 

Za tým Domu kultury Ostrov 
Martina Novotná

Sirény na cestách

Můj romantický příběh - foto z představení
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Datum  Akce Čas a místo konání Na co se můžete těšit Pořádá

1.9.-31.10. Se zrakovou vadou  
za objektivem Městská knihovna Ostrov Prodejní výstava fotografií ad.

1.9.-31.9. SEXIES! Letohrádek Ostrov Výstava figurální tvorby nejlepších  
českých umělců 60. a 70. let

Letohrádek Ostrov, pobočka 
Galerie umění Karlovy Vary

1.9.-31.9. 
Sbírka porcelánu Střední 
uměleckoprůmyslové školy 
keramické a sklářské v K. V.

Letohrádek Ostrov Výstava Letohrádek Ostrov, pobočka 
Galerie umění Karlovy Vary

čtvrtek 
1. 9. 22 Minamata 17.00, Dům kultury Ostrov Kino, USA, drama, titulky

čtvrtek 
1. 9. 22 Vernisáž výstavy Něco mezi 17.00, Letohrádek Ostrov Vernisáž výstavy studentských prací  

z mezinárodního projektu CerDee
Letohrádek Ostrov, 
FDU ZČU

čtvrtek 
1. 9. 22 Deskové hry pro dospělé 17.00, 

Městská knihovna Ostrov
Kolektivní hraní deskových her.

čtvrtek 
1. 9. 22 Pozvánka do pekla 19.30, Dům kultury Ostrov Kino, USA, horor, titulky, od 15 let

pátek 
2. 9. 22 Minamata 17.00, Dům kultury Ostrov Kino, USA, drama, titulky

pátek 
2. 9. 22 Chinaski, Každej ví kulový 19.30, Dům kultury Ostrov Česko, dokumentární/hudební

pátek 
2. 9. 22 KK & My, křest druhého alba 20.00, Jakoby kavárna Alternativ Folk Pop 

sobota 
3. 9. 22 Petraki jóga v knihovně 9.00, 

Městská knihovna Ostrov
Jógová lekce vhodná i pro začátečníky Petraki Yoga

sobota 
3. 9. 22 Chinaski, Každej ví kulový 17.00, Dům kultury Ostrov Kino, Česko, dokumentární/hudební

sobota 
3. 9. 22

Dance parade 80’–90’ party  
s MC Erik a Zuzana 17.00, Zámecký park Ostrov Taneční party DP

sobota 
3. 9. 22 Pozvánka do pekla 19.30, Dům kultury Ostrov Kino, USA, horor, titulky, od 15 let

neděle
4. 9. 22 Blešák kreativního materiálu 13.00-17.00, 

podloubí Staré radnice

Uvítáme barvy, štětce, rámy, plátna, příze, vlny, 
korálky ad. 
Přihlášky pro prodejce: podhoubi@dk-ostrov.cz

6. 9.-2. 10. Alena Zvolská – Od A do Z 
Stará radnice Ostrov
Út-Pá 13.00-17.00 
So-Ne 10.00-17.00

Výstava obrazů a keramiky výtvarnice 
z Kyselky. Vernisáž s hudebním 
doprovodem: 6. 9. v 17.30 hod. 

středa 
7. 9. 22 Karetní podvečer 16.00, 

Městská knihovna Ostrov
Přijďte k nám, společně si zahrajeme žolíky, 
kanastu... 

čtvrtek 
8. 9. 22 Relaxační malování pro dospělé 15.30, 

Městská knihovna Ostrov
Odpoledne s antistresovými omalovánkami ad.

čtvrtek 
8. 9. 22 Deskové hry pro dospělé 17.00, 

Městská knihovna Ostrov
Kolektivní hraní deskových her

čtvrtek 
8. 9. 22 Planeta Praha 17.00, Dům kultury Ostrov Kino, Česko, dokumentární

čtvrtek 
8. 9. 22 Nejkrásnější světové melodie 18.00, klášterní kostel 

Zv. Panny Marie
Koncertní turné Jakuba Pustiny (tenor)  
a Andrey Kalivodové (mezzosoprán)

čtvrtek 
8. 9. 22 Jan Žižka 19.30, Dům kultury Ostrov Kino, Česko, životopisný/historický, 

titulky, od 15 let

pátek 
9. 9. 22 Planeta Praha 17.00, Dům kultury Ostrov Kino, Česko, dokumentární

pátek 
9. 9. 22 Sirotek: první oběť 19.30, Dům kultury Ostrov Kino, USA, horor, titulky, od 15 let

pátek 
9. 9. 22 Karaoke párty 21.00,  Jakoby kavárna "Na zpěvu se mi líbí to, že je to pro mě 

náhrada za psychiatrovu pohovku." Patti Page

sobota 
10. 9. 22 Sirotek: první oběť 17.00, Dům kultury Ostrov Kino, USA, horor, titulky, od 15 let

sobota
10. 9. 22 Jan Žižka 19.30, Dům kultury Ostrov Kino, Česko, životopisný/historický, 

od 12 let (dabing)

neděle 
11. 9. 22 Umělecké sympozium 10.00-17.00 

Letohrádek Ostrov
Prodejní výstava místních umělců 
se zaměřením na porcelán a keramiku

Letohrádek Ostrov, pobočka 
Galerie umění Karlovy Vary

středa 
14. 9. 22 Titanic 17.00, 

Městská knihovna Ostrov
Přednáška

středa 
14. 9. 22

Můj romantický příběh
D. C. Jackson 19.30, Dům kultury Ostrov Divadelní komedii uvádí 

Západočeské divadlo v Chebu

čtvrtek 
15. 9. 22

Programování pro děti (Mic-
robit)

15.00, 
Městská knihovna Ostrov

Základy programování, stavebnice Microbit; 
děti od 10 do 15 let; 12 lekcí

čtvrtek 
15. 9. 22 Deskové hry pro dospělé 17.00, 

Městská knihovna Ostrov
Kolektivní hraní deskových her

čtvrtek 
15. 9. 22 DC liga supermazlíčků 17.00, Dům kultury Ostrov Kino, USA, animovaný

OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK ZÁŘÍ 202212
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Přijďte si zvolit své městské zastupitele

V O L E B N Í  P Ř Í L O H A

Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou dnech, a to v pátek 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a v sobotu 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Druhé kolo voleb do Senátu se bude konat v pátek 30. září 
2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 1. října 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Volby do zastupitelstev obcí se konají tedy společně s volbami do Senátu Parlamentu České republiky. Úřední 
obálky a hlasovací lístky pro jednotlivé volby jsou tak od sebe barevně odlišeny. Hlasovací lístek a úřední obálka pro 
volby do zastupitelstev obcí jsou barvy šedé, hlasovací lístky a úřední obálka pro volby do Senátu jsou barvy žluté.

Pro volby do zastupitelstev obcí evidujeme celkem jedenáct politických stran a hnutí.  Volit se bude celkem ve čtr-
nácti volebních okrscích jako obvykle. Voliči obdrží nejpozději tři dny před volbami do poštovních schránek volební 
lístky, včetně informace, kdy, kde a jak se volí do zastupitelstev obcí i Senátu.

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

čtvrtek 
15. 9. 22 Vstupenka do ráje 19.30, Dům kultury Ostrov Kino, USA, komedie, titulky, od 12 let

pátek 
16. 9. 22 Ostrovské trhy 10.00-17.00, Mírové nám. Stánkový prodej

pátek 
16. 9. 22 Deskové hry pro dospělé 17.00, 

Městská knihovna Ostrov
Kolektivní hraní deskových her

pátek 
16. 9. 22 Princezna Rebelka 17.00, Dům kultury Ostrov Kino, USA, animovaný

pátek 
16. 9. 22

Ostrovské souznění  
aneb ŠlágrPárty 18.00, Dům kultury Ostrov Interpreti TV Šlágr: 

ŠlágrParta, Duo Yren

pátek 
16. 9. 22 Magnificat 19.30,  klášterní kostel 

Zv. Panny Marie
Koncert v rámci Mezinárodního 
hudebního festivalu J. C. F. Fischera

IMFF

pátek 
16. 9. 22 Jan Žižka 19.30, Dům kultury Ostrov Kino, Česko, životopisný/historický, 

titulky, od 15 let 

pátek 
16. 9. 22 Hubulus Lupulus Fest 20:00, Jakoby kavárna Putovní hudební festival

sobota 
17. 9. 22 Toulky krajem 10.00, Letohrádek Ostrov Regionální pověsti a hudba. Pásmo 

Pavla Šorfy a Teodora Kravála
Letohrádek Ostrov, pobočka 
Galerie umění Karlovy Vary

sobota 
17. 9. 22 Jan Žižka 17.00, Dům kultury Ostrov Kino, Česko, životopisný/historický, 

od 12 let (dabing)

sobota 
17. 9. 22

Bulharské hory, z cyklu 
Zapomenuté kouty Evropy 19.00, Jakoby kavárna Přednáška s besedou 

sobota 
17. 9. 22 Vstupenka do ráje 19.30, Dům kultury Ostrov Kino, USA, komedie, titulky, od 12 let

pondělí 
19. 9. 22

LiStOvÁnÍ.cz: Roger Krowiak, 
vlastní zbraní zblízka

17.00, 
Městská knihovna Ostrov

Scénické čtení z projektu LiStOvÁnÍ.cz 

úterý 
20. 9. 22 V sibiřských lesích 18.00, Stará radnice Divadlo Dagmar uvádí představení 

jednoho herce v podání Hany Frankové

čtvrtek 
22. 9. 22 Syndrom vyhoření 17.00, 

Městská knihovna Ostrov
Přednáška

čtvrtek 
22. 9. 22 To nic, drahá 17.00, Dům kultury Ostrov Kino, USA, thriller, titulky

čtvrtek 
22. 9. 22 Indián 19.30, Dům kultury Ostrov Kino, Česko/Slovensko/Polsko, 

komedie

čtvrtek 
22. 9. 22 Deskové hry pro dospělé 17.00, 

Městská knihovna Ostrov
Kolektivní hraní deskových her

pátek 
23. 9. 22 FREE LAN party, vol. 5 15.00, 

Městská knihovna Ostrov
Hraní po síti

pátek 
23. 9. 22 To nic, drahá 17.00, Dům kultury Ostrov Kino, USA, thriller, titulky

pátek 
23. 9. 22 Banger 19.30, Dům kultury Ostrov Kino, Česko, drama

sobota 
24. 9. 22 Banger 17.00, Dům kultury Ostrov Kino, Česko, drama

sobota 
24. 9. 22 Indián 19.30, Dům kultury Ostrov Kino, Česko/Slovensko/Polsko, 

komedie

sobota 
24. 9. 22 Punkrats, ADHD Helmut 20.00, Jakoby kavárna Koncert lokálních punkových kapel

neděle 
25. 9. 22 Michaelská pouť 9.00- 18.00 hod. 

Staré nám. a okolí
Kulturně-společenská akce pro každého

neděle 
25. 9. 22 Zahradní slavnost 10.00-18.00, 

Letohrádek Ostrov
Den otevřených dveří v Letohrádku Ostrov 
s výstavou SEXIES! a dalším programem

Letohrádek Ostrov, pobočka 
Galerie umění Karlovy Vary

neděle 
25. 9. 22 Impropluskontra 18.00, Jakoby kavárna Tanečnice a choreografka Markéta Kuttnerová  

a kontrabasista Tom

25.–30. září 54. Dětský filmový a televizní 
festival Oty Hofmana 25.–30. září 6 dní plných filmů a zábavy

pondělí 
26. 9. 22 Základy neverbální komunikace 17.00, 

Městská knihovna Ostrov
Seminář Daniely Fischerové

středa 
28. 9. 22 Stará a znovuobjevená řemesla 13.00-17.00, 

galerie Podhoubí
Setkání pokračovatelů starých krušnohor-
ských řemesel

čtvrtek 
29. 9. 22 Povídání s bylinkářkou 17.00, 

Městská knihovna Ostrov
Přednáška

čtvrtek 
29. 9. 22 Deskové hry pro dospělé 17.00, 

Městská knihovna Ostrov
Kolektivní hraní deskových her

K
A

L
E

N
D

Á
Ř

 
K

U
L

T
U

R
N

ÍC
H

 A
K

C
Í V

 
O

S
T

R
O

V
Ě



OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK ZÁŘÍ 202214

OTTO HOFMANN CTÍ ODKAZ SVÉHO OTCE 
OTY HOFMANA – SPOLU S NÁMI!

Ota Hofman byl autorem úspěš-
ných knížek, filmů a seriálů pro 
děti a mládež. Snad každý si při vy-
slovení jména Oty Hofmana vybaví 
asi nejvýraznější postavu autorovy 
tvorby, Pana Tau. Ano, tohoto té-
měř nemluvného pána s kouzelnou 
černou buřinkou, který byl jednou 
velký a jednou malý, ale vždy hod-
ný, vtipný, laskavý a stále usměvavý 
a kterého bravurně ztvárnil Otto 
Šimánek. Ota Hofman ve dvojici 
spolu se svým dlouholetým kama-
rádem Jindřichem Polákem vytvoři-
li tvůrčí tandem, kterému bylo těž-
ko konkurovat. Oba pánové totiž 
dobře věděli, jak zaujmout dětské-
ho diváka. Znali dokonale vnitřní 
svět dětí, jejich psychologii i jazyk, 
jejich problémy i radosti. Tvorba 
autorů Hofman a Polák je označo-
vána za nadčasovou, což dokazuje 
např. seriál Návštěvníci. Pamatujete 
třeba na „amarouny“ nebo „Hovoří 
CML – centrální mozek lidstva“?

Pan Otto přijal pozvání, aby 
v Ostrově uvedl dne 26. 9. v 17.40 
hod. ve velkém kině domu kultury 
film Lucie a zázraky, s následnou 
besedou, které se zúčastní i teh-
dejší dětská hvězda a představi-
telka hlavní role, holčičky Lucie 
(Viktorie Čermáková – režisérka 
a herečka). Lucie a zázraky je film 
z roku 1970, natočený podle knihy 
Oty Hofmana. Vypráví o malé Lu-
cii z dětského domova toužící po 
mamince a lásce. Lucie dostane rů-
žového plyšového psa, který ožívá 
a zaviní hodně ztřeštěných honi-
ček. Film režíroval jako svůj debut 
Ota Koval. Pokusil se o propojení 
tehdejšího světa s němou groteskou 
a podařilo se mu vytvořit, i díky 
hvězdnému obsazení – malé Vikto-

Těší nás, že pozvání na 54. Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana přijal pan 
Otto Hofmann – syn úspěšného dramaturga, spisovatele a scenáristy pana Oty Hofmana, 
po kterém je ostrovský festival pojmenován. Dětský festival nemohl vybrat lepšího 
zástupce dětského filmu, jehož jméno promítl do svého názvu. A díky nesmazatelné stopě 
Oty Hofmana v tvorbě pro děti a také z úcty k tradici nese festival jeho jméno dodnes. 
Jsme na to v Ostrově pyšní!

rii Čermákové (sestře herce Hynka 
Čermáka), Nadě Urbánkové, Janu 
Třískovi, Bohuši Záhorskému, Re-
gině Rázlové a Heleně Růžičkové, 
velmi dobrou crazy komedii. Film 
nebyl určen jen dětem, ale bodoval 
i u dospělých. 

Snad pro úspěch knihy i filmu 
Lucie a zázraky si ZUŠ Ostrov vy-
brala již před lety tuto látku k na-
studování a vytvořila velmi krásné 
představení, které získalo v podá-
ní ZUŠ Ostrov několik ocenění. 

Představení je stále zařazeno 
v repertoáru dramatického soubo-
ru pod vedením ředitelky ZUŠ Mgr. 
Ireny Konývkové. Paní ředitelka při-
slíbila festivalu Oty Hofmana zno-
vuuvedení představení pro děti MŠ 
v rámci letošního festivalu a 26. 9.  

v 17.00 hod. i mimořádné předsta-
vení před filmem a besedou s Ottou 
Hofmannem. 

Pozvěte děti nebo vnoučata na 
tyto festivalové lahůdky a nechte 
je nahlédnout do vašeho dětství. 
I s odstupem času jsou díla Oty  
Hofmana vnímána dětským divá-
kem stále s nadšením. A nám do-
spělým připomínají bezstarostné 
dětství plné legrace. 

Přehled děl Oty Hofmana: csfd.cz/
tvurce/73774-ota-hofman/prehled/

Panu Otto Hofmannovi děkuje-
me, že dílo svého otce stále připo-
míná.  

Dita Poledníčková,  
členka festivalového týmu
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pokračování ze strany 3

Byl festivalem, kde se konaly pre-
miéry populárních pohádek – pan 
Vorlíček si ho třeba vybral pro svou 
Popelku. Já osobně věřím, že i do 
budoucna máme s ostrovským fes-
tivalem možnost být v něčem noví. 
Ostrovský festival tedy není jen ně-

kolikadenní zábavou pro děti a do-
spělé, ale měl by být pro děti zejména 
inspirací. Inspirací, která je přivede 
třeba k jejich koníčkům nebo budou-
címu povolání. Děti se tu mohou se-
tkat se zajímavými osobnostmi, tele-
vizní technikou a vůbec přičichnout 
k filmovému kumštu. Vždyť nejedno 
z dětí, které prošly některou z redak-

FESTIVAL OTY HOFMANA, 
OSTROVSKÉ RODINNÉ STŘÍBRO, JE TU

15

cí ostrovského festivalu, se uplatnilo 
v profesi kameramana, redaktora re-
gionálních i celoplošných médií. 

S čistým svědomím mohu říci, že 
náš festival je po roce zpět. Účast 
přislíbila celá řada známých a zají-
mavých hostů. Připraven je bohatý 
program opravdu pro každého. Vě-
řím, že si ho všichni společně užije-
me, a těším se na to! 

Marek Poledníček, 
místostarosta města, 
supervizor festivalu
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Macík oslavil 20. narozeniny

V současné době jsme schopni po-
moci téměř jakémukoliv zvířeti 
a omezuje nás pouze schválená kapa-
cita našich útulků, finance a pracov-
ní možnosti našich dobrovolníků. 

V Horním Žďáru se nalézá útulek 
pro koně a hospodářská zvířata spo-
jený s projektem „Naučná stezka 
o koních“. V současné době zde žije 
devatenáct koní, tři kravičky a pat-
náct oveček a koz. Dále se v Horním 
Žďáru nachází domov pro stará, 
nemocná a hendikepovaná zvířata. 
Toto zařízení je schopno přijímat 
veškerá drobná exotická zvířata jako 

jediné v kraji. Naleznete zde také 
nemocné kočičky, pejsky na dožití 
nebo prasátko Puňťu. 

V roce 2017 jsme se stali oficiálně 
záchrannou stanicí pro volně žijí-
cí živočichy a v roce 2020 jsme byli 
přijati do národní sítě záchranných 
stanic. Tato stanice pečuje o živoči-
chy z celého ORP Ostrov. V případě 
potřeby či nálezu volně žijícího živo-
čicha můžete volat odchytovou služ-
bu na telefonním čísle 776 669 084. 

Ostrovský Macík od roku 2012 
spravuje Městský psí útulek Bety. 
V tomto útulku se díky vstřícnosti 

Letos oslavil spolek Ostrovský Macík 20. výročí 
své činnosti. Dvacet let už je opravdu dlouhá 
doba, za kterou se nám ve spolupráci s městem 
Ostrov podařilo vybudovat řadu projektů na 
pomoc zvířatům v nouzi. 

města Ostrov podařilo vybudovat 
úplně nové zázemí pro naše svě-
řence a pracovníky. Tento městský 
psí útulek je největším zařízením 
v našem kraji a přijímá pejsky nejen 
z Ostrova, ale i z dalších obcí.

Jako poděkování za vaši mnohale-
tou podporu jsme pro vás připravili 
den otevřených dveří v Městském 
psím útulku Bety a záchranné sta-
nici volně žijících živočichů v Hor-
ním Žďáru. Největší poděkování si 
zaslouží město Ostrov, díky které-
mu Ostrovský Macík vznikl a měl 
možnost vybudovat výše zmíněné 
projekty. Když se rozhlédneme po 
našem kraji, není pro mnoho měst 
pomoc zvířatům v nouzi samozřej-
mostí tak jako pro naše město. Bo-
hužel v oblasti pomoci zvířatům je 
dosažení ideálního stavu ještě běh 
na dlouhou trať. Srdečně vás tedy 
zveme

Hana Šimková, 
předsedkyně spolku

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PSÍ ÚTULEK BETY
sobota 10. 9. 2022 od 9.00 do 13.00 hodin

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZÁCHRANNÁ 
STANICE VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHŮ
Horní Žďár 50, sobota 17. 9. 2022 od 13.00 do 17.00 hodin
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VÝSTAVA KAM PO ZŠ? 
NA SPŠ OSTROV JIŽ V ZÁŘÍ

Pětatřicátý ročník prestižní soutěže 
v programování v kategorii středo-
školáků proběhl prezenční formou 
přímo na SPŠ Ostrov. Škola vyslala 
6 žáků, ti postupně obsadili prvních 
šest míst v pořadí 1. Matyáš Matěj-
ka, 2. Jakub Nekvinda, 3. Roman 

Školní rok 2022/2023 sice teprve začíná, ale někteří deváťáci či 
jejich rodiče se již nyní zabývají myšlenkou, co s osudem budoucího 
absolventa základní školy bude dál. A právě pro ně je určena 
výstava středních škol spadající pod správu Krajského úřadu 
Karlovarského kraje. Výstava s názvem Kam po ZŠ? se uskuteční 
v úterý 27. září 2022 v areálu SPŠ Ostrov od 8.30 do 16.00 hodin, 
neváhejte a přijďte, nikde jinde ucelenější přehled o studijních 
možnostech v kraji nezískáte. Naopak jasno o své budoucnosti mají 
studenti oboru Informační technologie – úspěšní řešitelé soutěží.

MDDM Ostrov září 2022

Dvorovoy, 4. Jakub Novák, 5. Marek 
Mänzel, 6. Adam Matuška. 

Dva týmy SPŠ Ostrov se zúčastni-
ly i 5. ročníku soutěže Technowizz 
2022. V soutěži, která má motivovat 
žáky ke zdokonalování jejich znalos-
tí i praktických dovedností, byla vy-
psána celkem čtyři zadání vycházejí-
cí z potřeb AGC Automotive Czech, 
což je druhý největší výrobce auto- 
skel v Evropě. 

Studenti 3. ročníku IT se zaměřili 
na řešení optimalizace ukládání pa-
let s autoskly do expedičního skla-
du s řešením vizualizace palet do 
předem definovaných zón skladu. 
Náš tým dokonce zobecnil řešení na 
možnost definování jakéhokoliv typu 
skladu a případné ukládání jakéhoko-
liv výrobku. Tým se skládal ze sedmi 
žáků – Jakub Nekvinda, Roman Dvo-

rovoy (programátoři), Štěpán Bulín, 
Štěpán Ďurica, Jakub Honěk (testeři 
a tvůrci dokumentace), Daniel Barták 
a Vojtěch Čajka (testeři a tvůrci pre-
zentace, marketing).

Náš druhý tým zaujala možnost 
návrhu a realizace informačního pa-
nelu pro zobrazování běžícího textu 
a čítače dnů po posledním úrazu 
v AGC Flat Glass Czech, a. s. V rám-
ci pilotního projektu byly sestaveny 
dva RGB LED displeje včetně jejich 
ovládání. Uživatelské programové 
vybavení využívá pro zadávání zob-
razovaných dat webové prohlížeče 
a řešení předpokládá připojení do 
počítačové sítě a není omezené ani 
z hlediska počtu ovládaných dis-
plejů, ani z hlediska počtu uživatel-
ských pracovišť. Řešitelský tým tvo-
řil Michal Vala a Ondřej Belecký.

Oba týmy se umístily na 1. mís-
tech ve svých kategoriích. 

Lenka Bardová, SPŠ Ostrov

1.–9. 9. | ZÁPIS DO ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ
Přihlašovat se můžete online na webu domu dětí nebo ve všední dny od 8.00 do 18.00 hod. v našich kancelářích. 
Do zájmových útvarů je možné se přihlásit i po hlavním termínu zápisu i v průběhu celého roku. 
 
 9.–11. 9.  | I DOSPĚLÍ SI MOHOU HRÁT
A kdo si hraje, nezlobí…
Pojeďte si s námi užít manětínskou přírodu, táborovou a letní atmosféru plnou her, zábavy a odpočinku… 
Zkusíme si hrát jako děti, které přenecháte babičce a dědovi, a pojedete na víkendový a dospělácký pobyt do 
Manětína. Přihlašování: online nebo osobně v MDDM od 1. září. Cena: 2 000 Kč

25. 9. | DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MDDM A EKOCENTRA
10.00–17.00 hod.
Přijďte si vyzkoušet, jak u nás probíhají zájmové útvary v jednotlivých klubovnách, tělocvičnách a hernách. 
Můžete si s námi zacvičit, vyzkoušet ricochet, posilovnu, prohlédnout si výstavu modelů vláčků nebo si zajez-
dit na autodráze. Na den otevřených dveří vás zveme v rámci tradiční Michaelské pouti.
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Pravda o Češích na Titanicu
Kdo by neznal pohnutý osud této 
slavné lodi? Letos je to již 110 let 
od jejího potopení. Přeneste se 
s námi do roku 1912, kdy spolu se 
slavnými pasažéry a členy posádky 
nastoupíte na největší loď ve své 
době. Vyslechnete skutečný příběh 
postavený na výpovědích a životo-
pisech přeživších, podpořený nový-
mi objevy. Čekají vás ukázky z filmu 
Titanic (Cameron, 1997) a skutečné 
záběry lodě z roku 1912. Na Titanic 

vás zavede Dana Šimková, která se 
jím zabývá již 23 let a neustále dopl-
ňuje své vědomosti. Před třemi lety 
rekonstruovala cesty pasažérů 3. tří-
dy na člunovou palubu a jejich šanci 
na záchranu. Přijďte si poslechnout 
pravdu o Češích na Titanicu ve stře-
du 14. září od 17 hodin. Svůj palub-
ní lístek si rezervujte, pro jistotu, již 
nyní. Těšíme se na vaši návštěvu.

kolektiv MK Ostrov

Microbity v klubovně
MK Ostrov vypisuje od 15. září dru-
hou část kroužku „Programování 
pro děti“. Ačkoliv obsah volně nava-
zuje na kurz první, jeho absolvování 
není pro účast nutné! Zatímco první 
(jarní) část kurzu byla zaměřena ze-
jména na seznámení s programova-
cím jazykem Scratch a prozkoumání 
jeho možností, druhá (podzimní) 
část kurzu uvádí načerpané znalosti 
do praxe a zaměřuje se na takzvané 
Microbity. Microbity jsou v zásadě 
fenomenální mikropočítače o veli-
kosti kapsy, které umožňují hravě 
zvládnout základy programování 
a následně je rozvíjet. V rámci tzv. 
elektronických stavebnic z nich lze 
vytvořit (a následně naprogramovat) 
celou řadu užitečností, jako napří-
klad robotickou ruku, stanici, jež je 
schopna měřit teplotu či prašnost 
prostředí, nebo sestavit „chytré au-
tíčko“, které lze následně ovládat 
pomocí chytrého telefonu. Místa 
jsou omezena, a proto v případě zá-
jmu rezervujte své dítě ještě dnes na 
adrese mkostrov.cz, kde nalezne-
te druhou část kroužku (Microbit) 
v „programu akcí“. Kurz je 12dílný, 
je vhodný pro děti a mládež od 10 do  
15 let a bude probíhat vždy od 15 ho-
din v klubovně MK Ostrov. Cena za 
celý kurz je 200 Kč. Těšíme se na vaše 
ratolesti.

Kolektiv MK Ostrov

Knihovna v září
Již od prvního září funguje knihov-
na opět v normálním režimu. Bude-
me tady pro vás opět 6 dní v týdnu. 
Přijďte nás navštívit i v sobotu, jak 
jste byli zvyklí. Na září jsme pro vás 
připravili spoustu akcí, jejichž se-
znam naleznete nejen v kulturním 
přehledu, který je součástí Ostrov-
ského měsíčníku, ale i na našich 
webových stránkách (mkostrov.cz) 
a facebooku. Sledujte nás, ať vám 
žádná akce neuteče. Tento měsíc 
„rozjedeme“ opět pravidelné akce –  
Dámský klub, Karetní podvečer, Ve-
čer s bylinkářkou, Relaxační malo-
vání pro dospělé – a každý čtvrtek si 
můžete přijít zahrát složitější des-
kové hry do hudebního a filmového 

Ovace vestoje pro soubor HOP-HOP

Divadelní soubor HOP-HOP byl po-
zván s inscenací Vilma běží o život 
na 6. mezinárodní divadelní festival 
do švýcarského města Turgi. Co více 
si mohli 11letí divadelníci i jejich 
režisérka přát než spousty „opon“ 
a „standing ovations“, tedy potlesk 
vestoje, a to i když patřili v podstatě 
k těm nejmladším! K radosti z dob-
ře přijatého představení, které jsme 
odehráli částečně v angličtině a v češ-
tině, jistě patřila i slova ostatních re-
žisérů, jež zaznívala na rozborovém 
semináři a ještě dlouho po dobu fes-
tivalu: přesvědčivé výkony; úžasné 
nasazení dětí a úžasné běžecké scény 
(i při 30 °C v sále); nádherné obrazy 
a nápadité situace; scény se slony 

a opicemi startující fantazii diváků; 
profesionální herecké výkony nejen 
hlavních protagonistů; nejlépe za-
hraný autobus na divadle; působivá 
hudba Petra Tyra a jeho bubenické 
sekce. Potěšil i povzdech: „Nasadili 
jste příliš vysokou laťku, teď se bu-
deme bát hrát.“  Malí hopáci s hu-
debníky (K. Staňková, S. T. Machač,  
A. Hájková, I. Chernyavska, M. Lo-
vácz, T. Matoušek, V. Poláková,  
K. Pöseltová, N. Szabo, E. Zeroniko-
vá) v konkurenci souborů z Němec-
ka, Anglie, Finska, Rakouska, Litvy, 
Slovenska, Slovinska a Švýcarska 
zkrátka potvrdili, že inscenace z os-
trovské zušky mají vysokou úroveň 
a jsou na festivalech žádané. A ne-

oddělení. Pokochat se můžete také 
výstavami. V září se rovněž rozběh-
ne 12dílný kroužek Programování 
pro děti (Microbit). Tak neváhejte 
a rezervujte si vstupenky v dostateč-
ném předstihu. V případě malého 
počtu rezervací mohou být někte-
ré akce zrušeny. Veškeré potřebné 
a aktuální informace naleznete na 
našich webových stránkách a sociál- 
ních sítích. Máte-li nějaké dotazy či 
náměty, neváhejte a napište nám.

Kontakty: telefon: 354 224 970, mo-
bil: 773 546 490, e-mail: info@mkost-
rov.cz. Katalog: katalog.mkostrov.cz, 
web: mkostrov.cz, FB: @Knihovna-
Ostrov, IG: mestskaknihovnaostrov

Těšíme se na vaši návštěvu

kolektiv MK Ostrov

jen inscenace, již podruhé se zde 
představil jako lektor divadelního 
workshopu absolvent dramatického 
oboru Jonáš Konývka, Ph.D., a nově 
zde byl přizván jako lektor druhý ab-
solvent a současný učitel MgA. Ond-
řej Šulc, ten se vedle semináře diva-
delního ujal i rozboru představení 
s mladými účastníky. Deset dnů fes-
tivalu (24. 7. – 2. 8.) přineslo ostrov-
ským dramaťákům mnoho inspirací 
od ostatních souborů, dovednosti ze 
semináře Klaunů, Cirkusu i Komuni-
kace beze slov, rozšíření jazykových 
znalostí (semináře jsou vedeny v an-
gličtině), spousty přátel z různých 
zemí, ale i chuť uspořádat 14. diva-
delní festival Soukání Ostrov 2023.

Irena Konývková, 
režisérka souboru HOP-HOP
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Láska k tanci
vzniká od prvních krůčků na parketě
Ostrovská taneční skupina Mirákl, která se věnuje umě-
leckým tanečním disciplínám, sbírá úspěchy u nás i v za-
hraničí. Mezi její know-how patří bezesporu příprava ta-
nečníků od nejmladšího předškolního věku. Pohybovou 
a rytmickou průpravou této kategorie se zabývá jedna 
z hlavních trenérek skupiny Markéta Vajdíková.

Mirákl vstupuje do své 27. taneční sezóny, ty jsi již 22 
let jeho součástí. Jak vnímáš své působení ve skupině?
Ve skupině jsem začala tančit ve svých 4 letech a prošla 
si všemi věkovými kategoriemi jako tanečnice. Mám díky 
působení v Miráklu nezapomenutelné vzpomínky, kdy 
jsme se z regionální neznámé skupiny začali propraco-
vávat mezi finalisty republikových soutěží, účastnili se 
prvních mezinárodních klání, a najednou to bylo tady: 
Gibraltar, Německo, Polsko, Španělsko, Čína, Kanada.

Trenérkou a choreografkou jsi od svých 15 let, jak jsi 
přeskočila z pozice tanečnice na trenérský post?
Vždy mě bavilo o vystoupeních přemýšlet a zapojovat se 
do procesu jejich tvorby. Bohužel i dnes máme problém 
sehnat trenéry, kteří by zvládali technické parametry umě-
leckých tanečních disciplín, v našem regionu. Není totiž 
jednoduché obsáhnout techniku současného a jazzového 
tance, k tomu balet, gymnastiku, dramatickou průpravu 
– to vše naše tanečníky učíme. A tak jsem se nejdříve stala 
asistentkou a poté trenérkou a choreografkou.

Postupně tvé zaměření vykrystalizovalo právě na pří-
pravu nejmladší taneční generace. Co tě na této práci 
naplňuje?

Přípravné třídy Miráklu vedu při Městském domě dětí 
a mládeže v Ostrově. Tento kurz nese název Taneční hrát-
ky a přesně, jak je to v názvu lekce, jsou vedeny formou 
hry. Mým nejdůležitějším úkolem je vzbudit v dětech lás-
ku k tanci, tak aby se jich držela co nejdéle. Snažím se, 
aby děti tanec bavil, a zároveň se již věnujeme základním 
tanečním krokům, učím je vnímat hudbu a jejich tělo. 
I díky mému studiu na FTVS jsme v našich tréninkových 

plánech zařadili individuální přístup ke každému naše-
mu tanečníkovi s ohledem na jeho fyzické dispozice.

Jak vypadá léto tanečníka?
Nevím, jak vypadají prázdniny u jiných tanečníků, ale 
my v Miráklu jsme léto měli nabité workshopy i jinými 
akcemi. Na začátku prázdnin naši tanečníci úspěšně 
reprezentovali ČR na Světovém tanečním poháru ve 
Španělsku, 9 tanečnic se účastnilo projektu MTP slovin-
ských tanečníků v Ljubljani. Máme za sebou taneční pří-
městský tábor s našimi nejmladšími tanečníky a zároveň 
workshopový týden se zahraničními lektory. Od poloviny 
srpna již probíhala příprava na ME, které je na začátku 
září v Makedonii, a nominaci jsme si vytančili s 24 cho-
reografiemi. Zároveň již teď připravujeme speciální vy-
stoupení na dětský filmový festival.

A co považuješ za svůj největší úspěch?
V mé taneční kariéře to byly tituly mistrů ČR, ať již v só-
lových, nebo skupinových choreografiích s Miráklem. 
V trenérské pak první tituly mistrů světa našich dětských 
svěřenců. Nezapomenutelný je pro mě okamžik, kdy 
naše děti na mistrovství světa dotančily choreografii Win-
tonovy vlaky a celý sál nejdříve mlčel a pak se ozval bouř-
livý potlesk a zlaté medaile byly jen třešničkou na dortu. 
Určitě nesmím zapomenout na svůj pobyt v New Yorku, 
který jsem vyhrála jako choreograf roku a měla možnost 
absolvovat lekce přímo na Broadwayi. Asi největší radost 
mám ale z toho, když vidím, jak z těch prvních krůčků na 
parketě se stávají sebevědomé kroky špičkových taneční-
ků, kteří reprezentují Mirákl i Českou republiku u nás 
i za hranicemi.

Děkuji za rozhovor

Andrea Burešová, vedoucí souboru Mirákl

Projekt MAP II rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov končí!
Po čtyřech letech v měsíci září končí realizace projektu, který je spolufinancovaný EU a státním rozpočtem ČR prostřednictvím Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Díky finanční podpoře ve výši 8,3 mil Kč se do projektu zapojilo 22 MŠ a ZŠ včetně ZUŠ. Pracovalo 
v něm šest desítek pedagogů, vedoucích pracovníků škol a dalších expertů, kterým se spolu s vedením projektu podařilo zorganizovat 
přes 100 akcí pro žáky, pedagogy a širokou veřejnost jichž se zúčastnilo přibližně 2 000 lidí. Jednalo se nejen o přednášky, semináře 
a workshopy, ale také zábavné seznámení s vědeckými pokusy a výukou angličtiny, dále interaktivní projekt Revolution train či implemen-
tační aktivity, na kterých pracovali přímo žáci jednotlivých škol a jejich pedagogové. Výstupy projektu si můžete prohlédnout na stránkách 
MAS Krušné hory, která byla nositelem tohoto projektu www.mas-krusnehory.cz

Hned v říjnu naváže na MAP II nový projekt MAP III, který je spíše charakterem administrativním, nicméně velmi důležitým pro udržení 
propojení všech, kteří se vzděláváním na území MAS Krušné hory podílejí a mohou tak pomoci s přípravou dalších návazných projektových 
aktivit. Děkujeme všem za spolupráci

Bc. Monika Vrchotická, Bc. Lenka Vaňková – projektové manažerky
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Jsem tu, tedy žiji zde, přesněji, celá 
naše rodina žije v Ostrově.

Tato část našeho životního pří-
běhu začala v roce 2020, kdy jsme 
já a moje manželka dostali zajíma-
vou pracovní nabídku v ostrovské 
nemocnici. Ta nás zaujala svým 
moderním přístupem k léčbě i stan-
dardy pro pacienty a důležitá byla 
i možnost budovat a rozšiřovat 
oddělení. Takže jsem nastoupil na 
pozici primáře psychiatrického od-
dělení a moje manželka jako psy-

choterapeut a manažer projektu 
gerontopsychiatrie.

Když jsme se rozhodovali, zda 
se přestěhovat do Ostrova, společ-
ně s dětmi jsme si prošli centrum 
města, včetně historické části. Děti 
samy řekly, že se jim tady moc líbí 
a chtěly by zde bydlet. A tak začala 
další část naší životní cesty. Bohu-
žel se nám hned na začátku nepo-
dařilo sehnat pronájem v Ostrově, 
takže jsme dojížděli. Teprve po roce 
se nám povedlo koupit dům na Sta-
rém náměstí. V místě, z něhož na 
nás dýchá historická atmosféra 
s kavárničkami, cukrárnou, množ-
stvím malých obchůdků...

Naše děti se úspěšně zařadily do 
školy, mají nové spolužáky a ka-
marády. Jsou nadšené z možností 
kroužků a sportovních oddílů, do 
kterých chodí. Na náš občasný do-
taz, zda by se nechtěly vrátit do Pra-
hy, samy říkají, že rozhodně ne. Do-
mov mají tady. Samy chodí do školy 

a ze školy, s pejskem na procházku 
a do parku, na své sportovní akti-
vity a samozřejmě s kamarády ven. 
My i děti cítíme, že Ostrov je bez-
pečné místo pro život. 

Co závěrem? Spokojený život 
nás a našich dětí je to nejdůleži-
tější, a zde ho žijeme a prožíváme. 
Příjemné sousedské a kamarádské 
vztahy nás pozitivně ovlivňují. Jdeš 
po náměstí nebo parkem, s mno-
ha lidmi se zastavíš jen tak na pár 
slov... 

Toto je pohled člověka, který sem 
teprve před krátkým časem přišel 
žít a pracovat. Možná si řeknete, že 
Vám to přijde naprosto samozřejmé 
a nevidíte v tom nic mimořádného. 
Ale je to pohled na život, jeho kva-
litu a město od člověka, který zde 
žije krátce.

Děkujeme za vřelé přijetí ve Va-
šem městě.

Prim. MUDr. Tomáš Turek 

R
O

Z
H

O
V

O
R

KTERAK DVA OSTROVŠTÍ ŠLECHTICI VÍDEŇ PŘED TURKY ZACHRÁNILI
Náš příběh se začíná psát v červen-
ci roku 1683, kdy Turci neprodyš-
ně oblehli tehdejší hlavní město 
habsburské monarchie – Vídeň. Je-
jich vpád přitom nepředstavoval nic 
ojedinělého, sultánova vojska tehdy 
v jarních a letních měsících vyráže-
la drancovat východ Evropy vcelku 
pravidelně. Tentokrát se však vydalo 
na pochod na 200 tisíc mužů, kteří 
cestou vypalovali vesnice, vraždili 
křesťanské obyvatelstvo či jej odvá-
děli do otroctví. Jejich velitel, velko-
vezír Kara Mustafa, se dokonce měl 
nechat slyšet, že Vídeň bude pouze 
předkrmem, hlavním chodem se 
měl stát Řím.

Kruté obléhání města přitom dá-
valo tušit, že svá slova myslel vážně. 
Navzdory příkoří se však Vídeň sta-
tečně bránila až do 12. září, kdy se 
na obzoru objevila spása v podobě 
císařského vojska pod vedením vé-
vody Karla Lotrinského a andělských 
husarů jeho spojence, polského 
krále Jana III. Sobieského. V tento 
moment rovněž vstoupili na scénu 
i naši hrdinové. Jedním z nich byl 
Julius František, vévoda sasko-lauen-
burský, majitel ostrovského panství 
a otec princezny Sibylly Augusty. 
V daný moment však především 

plukovník kyrysníků císařské ar-
mády, jenž verboval muže na svých 
panstvích, tedy také u nás v Ostro-
vě. Mimochodem za neohroženou 
účast při osvobozování Vídně byl ná-
sledně jmenován polním maršálem. 
Rozhodně však nebyl sám! Dalším 
„Ostrovákem“, který v bitvě získal 
válečné ostruhy, se stal pozdější 
manžel Sibylly Augusty – Ludvík Vi-
lém, markrabě bádenský, jemuž se 
pro jeho zápal v bojích s Turky brzy 
začalo říkat „Türkenlouis“. 

Rozhodující bitva na vrcholu Ka-
hlenberg trvala dvanáct hodin a vy-
ústila v drtivou porážku sultánových 
armád. Velký den pro křesťanskou 
Evropu byl zakončen triumfálním 
vjezdem první části osvoboditelů 
v čele právě s naším Ludvíkem Vi-
lémem a jeho dragouny do města. 
Zajímavostí budiž, že jeho vojska 
jako jedna z prvních pronikla do tu-
reckého ležení, což mu přineslo bo-
hatou kořist, jíž následně vyzdobil 
svůj nedokončený palác v Rastattu. 
To však nebylo vše! Podle legendy 
nechali ustupující osmanští vojáci 
na bojišti několik plných pytlů, kte-
ré obsahovaly pražená kávová zrna. 
Obyvatelé Vídně si je rychle oblíbili, 
čímž vznikla tradice konzumace ví-
deňské kávy.

Závěrem dodejme, že vítězství 
u Vídně znamenalo obrat ve staletí 
trvající válce s Turky, kdy se habsbur-
ským vojskům postupně podařilo 
zatlačit sultána dál na Balkán. Naši 
ostrovští šlechtici v tom přitom se-
hráli nezanedbatelnou roli. Nepře-
kvapí proto, že daná doba je v ra-
kouských dějinách nazývána „věkem 
hrdinů“.

Josef a Jan Železných

Dobrý den, „Ostrove“
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Motoristické výročí 

Závod se jel ve všech třídách vždy deset kol, na trati dlou-
hé 3 020 m, s výškovým rozdílem 35 m. V každé třídě zá-
vodilo 15 jezdců. Trať Na Křížku byla výtečně zvolena, 
měla však velmi tvrdé dorazy zejména při sjezdu od trian-
gulačního bodu. Závody měly v jednotlivých třídách vel-
mi rychlý spád a byly velmi bojovné. Na 10 000 diváků sle-
dovalo závody jako na dlani ze svahu protějšího kopce.

Ve třídě do 350 ccm zvítězil Jaromír Čížek z Jawy Pra-
ha, na druhém místě skončil desátník Jenčík z Družstva 

armádních závodníků (DAZ). Třetí místo obsadil závod-
ník Meduna, horník z Příbrami. Závod do 250 ccm byl 
nejbojovnější a také nejrychlejší. Byl to napínavý boj 
především mezi Čížkem a Kábou. První místo vybojo-
val opět Čížek z Jawy Praha, druhé místo obsadil Kába 
z Jawy Brno. Pro třetí místo si dojel desátník Klimt z DAZ 
Praha. Ve třídě do 150 ccm vyhrál Antonín Souček.    

Ceny pro vítěze věnovaly Krajský výbor horníků Já-
chymov, pražský Svaz zaměstnanců v hornictví, ředitel-
ství Jáchymovských dolů, Krajský výbor DSLM Karlovy 
Vary, ministerstvo dopravy a základní organizace DSLM 
Jáchymov. Hlavní, nejkrásnější cenu, zlatou hornickou 
přilbu, věnoval do závodu Krajský výbor horníků v Já-
chymově. Zlatý klenot získal absolutní vítěz, jezdec Ja-
romír Čížek. 

První terénní motocyklový podnik jáchymovských hor-
níků se vydařil. Byla tak položena nová tradice a závod 
Zlatá hornická přilba se jezdil každoročně až do roku 
1961. Nejúspěšnějším jezdcem byl mistr sportu Jaromír 
Čížek, který během 10 ročníků závodu dokázal zvítězit 
šestkrát. Třikrát získal zlatou hornickou přilbu mistr 
sportu Miloslav Souček (1959, 1960, 1961). Jedenkrát za 
nejrychlejší jízdu obdržel zlatou přilbu závodník Klimt 
(1953).

Najdou se ještě dnes účastníci Zlaté hornické přilby? 
Máte-li vzpomínky, fotografie, trofeje ze závodů, prosím 
kontaktujte mě na tel.: 774 631 129, nebo email jmacke@
centrum.cz. Děkuji.

Josef Macke  
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Desetiletí Zlatých hornických přileb dodnes připomíná řada fotografiií. 
Nedatováno. Sbírka Josef Macke

Inzerce

14. září 1952 se v Ostrově konal první ročník 
Zlaté hornické přilby. Je tomu právě  
70 let, a tak si nyní tyto terénní motocyklové 
závody krátce připomeneme. Oblastní 
terénní motocyklový závod uspořádal 
Dobrovolný svaz lidového motorismu (DSLM) 
Jáchymovských dolů na svazích tehdy ještě 
zcela nezastavěného vrchu Na Křížku. Závody 
probíhaly v rámci hornických oslav. Divákem 
tak mohl být kdokoli, kdo měl na klopě 
odznak těchto oslav. 
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VK Ostrov nabírá sportovce
Přijď vyzkoušet volejbal a staň se 
součástí týmu VK Ostrov. Trénu-
jeme pondělí a čtvrtek od 17.00 do 
18.30 v tělocvičně základní školy 
Myslbekova. Ve spolupráci s VK 
Karlovarsko se účastníme turnajů 
minivolejbalu a spousty dalších vo-

lejbalových akcí. Věková kategorie  
7 až 12 let. Začátečníci i pokročilí. 

Vít Skořepa, 
trenér mládeže VK Ostrov 
739 370 590
mladez.vk-karlovarsko.cz/ostrovJóga pro každého

Oblastní charita Ostrov vám nabízí 
možnost účastnit se každé úterý od 
18.00 hodin cvičení jógy. Začínáme 
6. září 2022 v prostorách klubovny 
v objektu bývalé městské knihovny 
v Lidické ulici (vstup hlavním vcho-
dem). Čekají vás cviky zaměřené 
proti bolestem v zádech, ale také 
na posílení krční, hrudní a bederní 
páteře, dechová cvičení, relaxace –  
úžasné uvolnění těla a mysli. S se-
bou je třeba si vzít karimatku nebo 
deku, tepláky a teplé ponožky. 

Tomáš Fexa, 
Charita Ostrov

Atleti bojovali na republikových šampionátech
Velký úspěch letos zaznamenala naše 
mladší žákyně Adéla Zavoralová, kte-
rá se probojovala mezi 21 nejlepších 
vícebojařek z celé ČR. Mistrovství ČR 
ve víceboji se konalo v Praze v Ede-
nu, kde svůj krajský rekord Adél-
ka znovu vylepšila ještě o 39 bodů 
a obsadila celkově krásné 11. místo. 
V Ostravě na republikovém šampio-
nátu dorostenců a juniorů nastoupil 
ostrovský sprinter Vilém Šmídl na 
trať 100 m a 200 m. Po parádním roz-
běhu a osobním rekordu na 200 m 
v čase 22,46 postoupil mezi osmičku 
nejrychlejších a přivezl si domů cel-
kové 7. místo. Největším atletickým 

svátkem pro žákovské kategorie byla 
v letošním roce Letní olympiáda dětí 
v Olomouci. Za náš oddíl se do kraj-
ské výpravy nominovali tři závodníci. 
Adéla Zavoralová na 60 m př. a skok 
daleký, která si pokusem dlouhým 
501 cm zajistila 7. místo. Nejmladší 
závodnice Dominika Kuníková  pro-
šla kvalifikací do finále, kde brala 
krásné 12. místo. A jediný zástupce 
mužského pohlaví, starší žák Sebas-
tian Merhulík, reprezentoval kraj na 
100 m př. a ve skoku dalekém. 

Eva Zekuciová,
Atletika Ostrov

KRASOBRUSLAŘKY PILNĚ TRÉNUJÍ I V LÉTĚ
Ostrovské krasobruslařky v létě tré-
novaly v podobě suché přípravy, 
která probíhala v Zámeckém parku 
a v tělocvičně MDDM. Nově kromě 
atletiky, posilování a her si naše 
malé i velké krasobruslařky zkusily 
i cvičení pilates, které je ohromně 

 3. 9. Plzeňsko: Nevřeň – Krkavec – Bolevec   
 10. 9. Šumava – Malý a Velký Falkenstein v SRN (2 dny)
 17. 9. Planá u M. Lázní – Ctiboř – Tachov  
 24. 9.  Děčínský Sněžník – Naše nejvyšší stolová hora
 25. 9. Podhůřím Šumavy – Soběšice (4 dny)

Všechny uvedené akce jsou volně přístupné i pro nečleny Klubu čes-
kých turistů. Bližší informace na www.kctkvary.cz; fjw@volny.cz; 
603 209 270.

František Wohlmuth, předseda KČT Slovan Karlovy Vary

TURISTÉ ZVOU

bavilo. V rámci možností se spous-
ta našich svěřenkyň o prázdninách 
zúčastnila několika mezinárodních 
kempů, mimo jiné i u nás v Ostrově. 
Zde jsme přivítali v období od 15. do 
19. srpna 2022 olympijského trenéra 
Maxima, který s dětmi už delší dobu 
spolupracuje. Druhý týden v září 
nám začíná nová sezona, na kterou 
se všichni moc těšíme. Minulá sezo-
na pro nás byla velmi úspěšná, a to 

hlavně a nejen z důvodu účasti na 
mistrovství České republiky v Ma-
riánských Lázních, kde v kategorii 
žačky si naše nejstarší závodnice 
Nela Šnebergerová vyjela krásné  
3. místo. V kategorii žačky nejmladší 
se umístila na 4. místě naše nejmlad-
ší závodnice Tereza Havránková 
a v kategorii žačky mladší na 8. mís-
tě Kateřina Zupková. 

Andrea Wenzlíková, 
členka výboru SKK Ostrov, z. s.
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REVOLUTION TRAIN v Ostrově – revoluční primární protidrogová prevence
Šest stříbrných obrněných vagónů = 4 kinosály, 8 interaktivních místností a v nich příběh, 
jak snadné je propadnout drogám a jak těžké je se závislosti zbavit. Vlak zastaví ve vlakové 
stanici Ostrov nad Ohří dne 29. září 2022.

Cílem vlakového programu REVOLUTION TRAIN je prostřednictvím zapojení lidských smyslů za-
působit na návštěvníka a inspirovat jej k pozitivním životním volbám. Jsou zde představeny mecha-
nismy, kterými drogová závislost vzniká až do důsledků, které v životě závislého čekají. Program trvá  
100 minut a je určen pro školní skupinky (od 12 do 17 let), odbornou a širokou veřejnost. Vítáni jsou 
i rodiče, protože náznaky užívání drog se objevují již u dětí ve velmi nízkém věku. Odpoledne je ote-
vřeno od 15:30 do 18:00 hodin. Program začíná každých 20 minut. Vstup bude díky finanční podpoře 
Města Ostrov a Místní akční skupině Krušné hory, o.p.s. po celou dobu zdarma. 

Bc. Monika Vrchotická, projektová manažerka

Inzerce






