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U nás můžete inzerovat 
vaše služby, nebo akce  

12 x do roka.

Měsíčník je zdarma 
dodáván do každé 

domácnosti v Ostrově.

Kontaktujte naše 
obchodní oddělení 

v Domě kultury Ostrov

KONTAKT: 
Kateřina Vlčková – tel.: 601 693 758,  

vlckova@dk-ostrov.cz 

CHCETE 
INZEROVAT 
V OSTROVSKÉM 
MĚSÍČNÍKU?
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Vážení a milí čtenáři 
Ostrovského měsíčníku, 
nejprve mi dovolte, abych poděko-
val všem, kteří jste přišli k volbám 
a ukázali, že vám není dění v našem 
městě lhostejné. Velmi si vás i vašich 
hlasů vážím. Výsledek voleb lze inter-
pretovat samozřejmě různě. Základ-
ním faktem je, že dosavadní koalice 
v nich opět získala nadpoloviční 
většinu hlasů. Pro mne osobně je to 
doklad, že město fungovalo, jeho ve-
dení dokázalo celou dobu táhnout 
za jeden provaz, naslouchat hlasům 
obyvatel Ostrova a jejich přání také 
plnit. A pokud byl nějaký zádrhel, 
vždy jsme rychle našli kompromis 
a řešení. 

Někteří kolegové se přesto roz-
hodli, že ve stávající koalici pokračo-
vat nechtějí a že pro ně osobně bude 
výhodnější vládnout v jiné sestavě. 

To je samozřejmě jejich právo, kte-
ré respektuji, a my všichni ostatní 
odcházíme do opozice. Nechci v ní 
ale následovat příkladů z minulosti 
a být tím, kdo bude vše jen napadat 
a kritizovat. Vždy jsem byl konstruk-
tivní, věcný a zvyklý brát věci s nad-
hledem i humorem. Takže u toho 
také zůstanu. 

Na druhé straně je primárním 
úkolem opozice hlídat ty, kteří vlád-
nou, a kontrolovat je. Důvod k tomu 
budeme mít dostatečně pádný. Měs-
to totiž předáváme v mimořádně 
dobré kondici, je spousta projektů 
tzv. v šuplíku a k nim i dost peněz. 
Nemáme žádné dluhy a aktuálně je 
na účtech města přes 200 milionů 
korun, ve fondu budoucnosti dalších 
75 milionů a v rozpočtu na rok 2023, 

který jsme připravili, je téměř 150 mi-
lionů na investice pro rozvoj města. 

Věřím, že ti, kteří přichází po nás, 
na tyto projekty nerezignují a dokáží 
je dotáhnout do úspěšného konce. 
Dokončují se byty v Myslivně a zaha-
juje se stavba nové hasičské stanice. 
Strategický plán rozvoje předáváme 
plný projektů, z nichž je spousta 
schopna získat dotaci na jejich rea- 
lizaci. Ať už jde o revitalizaci zele-
ně na Hlavní ulici, interiéry v domě 
kultury, nové zahrádky, revitalizaci 
areálu U Jídelny, dokončení koupali-
ště a výstavbu sauny, parkovací místa 
a další…

I když volbami končí jedna éra 
v dějinách Ostrova, budoucnost 
konec nemá, čas se odvíjí dál. Jaká 
bude, záleží na každém z nás. Děkuji 
všem, kteří jste se v posledních čty-
řech letech podíleli na rozvoji naše-
ho města. Právě lidé jako vy jsou bu-
doucností Ostrova.

Jan Bureš, zastupitel města
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„Starosta, první mezi rovnými?“
Po právním znovuzavedení územ-
ní samosprávy v roce 1990 se do 
čela obcí a měst vrátili starostové, 
a nahradili tak představitele míst-
ních národních výborů. Stalo se tak 
zákonem č. 367/1990 Sb., o obcích 
(o obecním zřízení). Jednalo se o je-
den ze šťastných návratů k historic-
kým kořenům daným právním pro-
středím z let vzniku Československa 
jako samostatného demokratického 
právního státu. Příznivý opětovný 
start však nemohl odstranit všechny 
nešvary a nepochopení, které byly 
s funkcí starosty a jejím výkonem 
v praxi spojeny. Problémy s výkladem 
zákona o obcích proto na sebe nene-
chaly dlouho čekat. S postupem doby 
a s přibývajícími zkušenostmi řada 
z těchto otazníků naštěstí postupně 
mizela a tečku za nimi měl udělat 
nový zákon o obcích č. 128/2000 Sb. 
Zdali se mu to po více než 20 letech 
existence podařilo, či nikoliv, posuď-
te sami, a to tak, že si sami představí-
te, jak starostu obce vnímáte. 

Obecně je totiž zřejmý fakt, že 
mnohdy občané obce a někdy para-

doxně i sami členové zastupitelstva 
obce totiž přisuzují starostovi větší 
pravomoci či důležitost, než jaké mu 
ve skutečnosti podle zákona příslu-
ší. Z této představy následně vzniká 
nejvíce problémů, zejména pak teh-
dy, pokud i sám starosta obce, který 
musí být zároveň s tímto i zastupitel 
a člen rady obce, toto přesvědčení 
případně sdílí také. Lakonicky však 
lze uvést, že právní úprava pravo-
mocí starosty ukazuje, že starosta je 
„pouze“ první mezi rovnými a faktic-
ky nemá žádnou samostatnou rozho- 
dovací pravomoc. Tento základní  
princip je nutno mít ve vztahu k funk- 
ci starosty neustále na mysli.

I přesto je však třeba zmínit urči-
tou výjimečnost postavení starosty 
v praxi. Bez ohledu na dikci zákona, 
který je vůči pravomocím starosty 
poměrně skoupý a možná až nespra-
vedlivě nekompromisní, má starosta 
ve skutečnosti velkou řadu možnos-
tí, jak osobně či přímo v jaké míře 
ovlivnit chod obce, kterou navenek 
zastupuje. Jeho faktický vliv bývá 
často mnohem větší, nežli zákon 

předpokládá, a to z více důvodů. Sta-
rosta má díky své funkci a každoden-
ní práci pro obec nejvíce informací, 
neboť síla toku těchto informací je 
k jeho postavení dostředivá. Jako zá-
stupce obce bývá v kontaktu s míst-
ními podniky, občany a dalšími vy-
konavateli veřejné správy. Zásadně 
se podílí na návrzích pro jednání 
rady a následně pak zastupitelstva 
obce, je často významným spo-
lutvůrcem koncepce rozvoje obce, 
tedy musí mít tyto mechanismy fun-
gování obce přímo osvojené a musí 
být tak trochu autoritou, a to nejen 
ve vztahu k úřednímu aparátu, po-
kud jím obec disponuje, ale rovněž 
pak k ostatním, kteří se na vedení 
obce podílí. Ačkoli tak nemá přímou 
rozhodovací pravomoc, danou mu 
zákonem, může směřování své obce 
zásadně ovlivnit. Na závěr se snad už 
jen sluší uvést staré bavorské příslo-
ví, které říká, že kdo slouží obci, ten 
má velice přísného pána.  

Dominik Kříž, 
zastupitel města
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Kontinuita řízení ve státní správě i samosprávě
Na moři se dá plout různě. Buď sednete do veslice 
a všichni těžce dřou, zmítáni ze strany na stranu vlnami, 
nebo napnete plachty a využíváte mořské proudy a vítr 
k tomu, abyste se dostali za svým cílem. K tomu, aby se 
ve státní správě dalo s plnou efektivitou využívat pro-
středků, je dobré mít dlouhodobý plán a dlouhodobě 
směřovat k daným cílům. Takovým plánem je pro naše 
město Strategický plán rozvoje města, kde jsou tyto cíle 
určeny. A pokud chci mít silný vítr do plachet, je dob-
ré znát a navazovat na silné proudy, které mohou do 
města přivést spoustu prostředků. Je mnoho různých 
strategických plánů a na ně navazujících dotačních pro-
gramů, které mohou podpořit plánované aktivity měs-
ta, a to jak na krajské a republikové úrovni, tak na úrov-

ni Evropské unie. V kultuře tomu není jinak, a tak je 
dobré sledovat, kam vane vítr, být připraven chytnout 
jej ve správný čas. Bylo tomu tak i u projektu z Národ-
ního plánu obnovy, ve kterém jsme s městem Ostrov 
v září požádali o dotaci, z které by mohlo na opravu 
interiéru domu kultury přijít 40 milionů korun. Nešlo 
by to však bez dlouholeté přípravy projektů takzvaně 
„do šuplíku“ a vysoké flexibility a odbornosti pracovní-
ků městského úřadu. Jsem rád, že naše město dlouho-
době dokáže čerpat prostředky na svůj rozvoj i z jiných 
zdrojů a i díky tomu a rozumné správě financí má velmi 
zdravou ekonomiku i intenzivní rozvoj.

Lukáš Lerch, zastupitel města za ODS

NAFUKOVACÍ BUBLINA ve sportparku u nemocnice je díky podpoře města Ostrov opět v provozu. Všechny ná-
vštěvníky žádáme o dodržování návštěvního a provozního řádu, tak aby mohla dělat radost dětem co nejdéle. (red)
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Inzerce

Ostrovská teplárenská, a.s.
Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov

přijme do trvalého pracovního poměru pracovníka  
na místo strojníka energetických zařízení

Kvalifikační požadavky: středoškolské vzdělání 
technického směru nebo vyučen ve strojírenském oboru

V případě zájmu zašlete svůj životopis emailem na: opatova@ostrovska-teplarenska.cz
Bližší informace na tel.č. 353 610 302 (p. Pavelek) nebo 353 610 305. 

Výhodou: platné topičské zkoušky, základní svářečské 
zkoušky, řidičský průkaz sk. B

Nabízíme stabilní zaměstnání, možnost stravování 
a jiné zaměstnanecké výhody. Nekuřácké prostředí. 
Životopis včetně popisu praxe nutný.
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Ostrov má nejlepší
facebook v kraji
Město Ostrov získalo první cenu v krajském kole sou-
těže Zlatý lajk 2022 v kategorii Facebook, municipality 
nad 10 tisíc obyvatel. Společnost Kvalikom, z. s., která 
soutěž každoročně organizuje, sleduje a oceňuje způ-
sob komunikace veřejných institucí s jejími klienty. Ne-
chceme ale usnout na vavřínech a budeme rádi, pokud 
nám napíšete, co ještě můžeme zlepšit v komunikaci na 
sociálních sítích, na webu města nebo v aplikaci Hláše-
ní rozhlasu. Děkujeme všem, kdo nás dlouhodobě sle-
dujete, lajkujete a slušně komentujete naše příspěvky.

Petr Jakubes, 
manažer komunikace, 
město Ostrov

PNEUMATIKY VE SBĚRNÉM DVOŘE ZDARMA
Pneumatika není komunální odpad a její likvidaci platí 
občan již v ceně zakoupeného produktu. Proto je žádou-
cí, aby pneumatika byla co nejkratší cestou vrácena zpět 
výrobci. Použité pneumatiky lze opakovaně použít pro 
výrobu nových pneumatik nebo dalších výrobků, a jsou 
tak důležitou součástí oběhového hospodářství. Díky 
legislativním změnám v odpadovém hospodářství mohl 
provozovatel sběrného dvora uzavřít smlouvu s firmou 
GREEN Logistics CZ, s. r. o., a zřídit ve sběrném dvo-
ře místo se zpětným odběrem pneumatik. Společnost 
GREEN Logistics CZ, s. r. o., je provozovatelem míst 
zpětného odběru pneumatik, na kterých může konečný 
uživatel bezplatně odevzdat odpadní pneumatiky bez 
ohledu na výrobní značku či na datum jejich uvedení na 
trh, bez vazby na koupi nové pneumatiky a bez nároku 
na úplatu za tento odběr. To znamená, že od 1. 11. 2022 
končí pro občany dřívější omezení v množství odevzda-
ných pneumatik v SD Ostrov, kdy se za devátou a další 
pneumatiku muselo platit. Nadále však platí, že je potře-
ba odevzdat pneumatiku bez disku. Provozovatel místa 

zpětného odběru může odmítnout převzít ke zpětnému 
odběru pneumatiku v následujících případech:
•  z důvodu kontaminace nebo závažného poškození 

pneumatika ohrožuje zdraví osob, které zpětný odběr 
provádějí, nebo pokud obsahuje případný odpad,

•  jestliže vzhledem k množství a typu pneumatik či ji-
ným okolnostem lze mít důvodné pochybnosti, že se 
jedná o pneumatiky od konečného uživatele (např. 
pneuservis/autoservis),

•  pokud předávané množství přesahuje okamžitou ka-
pacitu místa zpětného odběru (můžete odevzdat, až 
bude opět volná kapacita).

BUĎTE ZODPOVĚDNÍ, POMOZTE ZVÝŠIT ÚČIN-
NOST ZPĚTNÉHO ODBĚRU. NOSTE ODPADNÍ 
PNEUMATIKY NA MÍSTA ZPĚTNÉHO ODBĚRU. DO 
LESA, DO ŘEKY, NA LOUKU ANI DO PŘÍKOPU ČI 
KE KONTEJNERŮM NA ODPAD ODPADNÍ PNEU-
MATIKY NEPATŘÍ!!!
(red)
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Nově otevřené Dětské skupiny Sluníčko mají volná místa

V Ostrově jsou otevřeny dvě dětské skupiny na adrese 
Klínovecká 998. Určeny jsou pro děti ve věku 1-6 let. 
V každé skupině bude 12 dětí. Malý počet dětí ve třídě 
umožňuje chůvám individuální přístup a zaručuje opti-
mální rozvoj jejich dovedností. O děti se starají hodné 
a kvalifikované tety. 

Obě skupiny zajišťují celoroční provoz a děti mohou 
nastoupit kdykoliv během roku. Díky malému kolekti-
vu je ve skupinách prostor na nadstandardní aktivity 
a taky respektující přístup k dětem.

Co na děti ve skupinách čeká?
1.  Muzikoterapie, při které se učí pomocí hudby lépe 

vnímat vlastní pocity, ovládat tělo a prožívat hudbu.
2.  Dětská jóga, která vede děti ke zdravému pohybu 

a všímavosti ke svému tělu.
3.  Blízkost k přírodě, protože kontakt s ní je pro děti 

důležitým a zábavným zážitkem. Tvoří si k přírodě 
krásný vztah, učí se ji poznávat a chovat se v ní zod-

24 dětí z Ostrova a okolí najde krásné 
zázemí pro trávení času s vrstevníky  
ve dvou nově vzniklých Dětských 
skupinách Sluníčko. Aktuálně je volných 
několik míst.

povědně. Dětmi oblíbené procházky, hraní na hřištích 
i pohybové aktivity venku pro ně tety chystají na každý 
den a za každého počasí.

Ve skupině rádi přivítají nové děti do pozitivně ladě-
ného kolektivu vrstevníků. Milí rodiče, hraní nepočká, 
tak vezměte své milé ratolesti a přijďte se podívat do 
nových Dětských skupin Sluníčko. Více informací na-
jdete na stránkách https://www.stoskupin.cz/skupi-
ny/ostrov-slunicko. 

(red)

POSLEDNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V LETOŠNÍM 
ROCE SE USKUTEČNÍ 5. LISTOPADU 2022

Zájemci o vítání občánků v tomto termínu se mohou hlásit e-mailem 
na adrese acermakova@ostrov.cz nebo mschmiedova@ostrov.cz. 
Dále telefonicky na číslech 354 224 826, 354 224 812 nebo osobně 
na Městském úřadě Ostrov, v kanceláři A111 v přízemí.

K přihlášení je nezbytné uvést:
– jména a příjmení obou rodičů
– jméno (jména) a příjmení dítěte
– trvalý pobyt
– datum a místo narození dítěte
– telefonický kontakt či e-mail alespoň na jednoho z rodičů
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I MĚSTŠTÍ STRÁŽNÍCI MUSÍ BÝT NĚKDY NAD VĚCÍ
Každý jinoch i děva mají svá přání a tužby. Dívky chtějí 
být modelkami, letuškami, zatímco každý mladík za-
toužil být někdy popelář, jindy pilot a někdy si přál tře-
ba obléci uniformu policisty a jezdit v silném vozidle 
s majákem na střeše a chytat lumpy. „Policistou se zřej-
mě chtěl stát i mladík, který zadní část svého vozidla 
ozdobil polepy v barvách velmi podobných kolegům, 
co takzvaně pomáhají a chrání. Zdali se chtěl muž as-
poň na chvíli vžít do role policisty, či nikoli, už je oří-
šek pro správní orgán, kterému bylo jednání tohoto 
mladíka oznámeno,“ říká s nadsázkou velitel městské 
policie Ladislav Martínek.

Podle jeho dalších slov by mnoho mužů přivítalo, 
kdyby byli probuzeni mladou dívčinou, vlasů plavých 
či zrzavých a různých tvarů podle vkusu každého sou-
druha, a nejlépe něžným pohlazením po tváři či slad-
kým polibkem. 

„Přesně takové probuzení strážníci nedopřáli muži, 
který po tahu (nikoli šachovou figurkou) dostal nápad 
si před ulehnutím na lůžko dopřát sprchu ve vaně. Že 
to nebyl nápad z těch nejlepších, je nasnadě. Denní 
směna si již stačila vypít ranní kávu a splnit si své ran-

ní povinnosti. Mezi ty patří rutina v podobě rozdílky 
do služby, jakož i příprava nezbytné výstroje. Každo-
denní rutinu však narušil telefon naší tísňové linky,“ 
pokračuje velitel a dodává: „Oznamovatel sdělil stráž-
níkům, že jeden z nájemníků vytopil sousedku pod 
sebou, a jelikož tento hříšník nereaguje na bouchání 
do dveří, zvonění ani vyzvánění telefonu, má oznamo-
vatel obavu, že by se muži mohlo něco stát. Po ověření 
všech faktů se strážníci rozhodli pro násilný vstup do 
bytové jednotky, což jim zprostředkovali místní hasiči. 
Po otevření bytu byl muž nalezen ve vaně, čímž se do-
stáváme na začátek příspěvku. Místo sladkého polibku 
se muž dočkal několika bolestivých podnětů, které jej 
nakonec přivedly zpět mezi živé. Zdali jej rozladilo, že 
místo krásné děvy jej vzbudil léty prověřený strážník, 
nebo voda na podlaze, či poškozené dveře, se již stráž-
níci nedozvěděli. Co však bylo zcela jasné, byl fakt, že 
si pán chtěl zřejmě ještě pospat, a tak strážníky, hasiče 
i zástupce SVJ vyprovodil z bytu tak rychle jako pan 
profesor Hujera ze svého kabinetu.“ 

(red) 

MĚSTSKÁ POLICIE 
má za sebou úspěšné čtyři roky

Městská policie Ostrov již bezmála třicet let zajišťuje 
v ulicích města zejména veřejný pořádek. Dále strážní-
ci dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek, 
nařízení města, na občanské soužití a v neposlední 
řadě dohlíží na bezpečnost a plynulost provozu na po-
zemních komunikacích. 

Poslední čtyři roky byly pro městskou policii roky 
úspěšné. Nejenže se strážníci konečně dočkali důstoj-
ného zázemí, ale vedení města zajistilo takové podmín-
ky pro strážníky, že nebylo těžké naplnit personální 
stav a za čtyři roky opustil naše řady jen jeden strážník. 
Díky tomu jsme ušetřili nemálo finančních prostředků 
nutných k vyškolení nových strážníků a zvýšila se tak 
i výkonnost celého týmu. Městská policie se věnuje na-
víc činnostem, které přinášejí ekonomické výhody. Tou 
nejdůležitější položkou jsou zejména projekty zvyšující 
bezpečnost, na kterých jsme za poslední čtyři roky zís-
kali 4 674 020 Kč. Dále zajišťujeme parkovací místa tím, 
že se nám daří odstraňovat z katastru vraky. Pokud 
zřízení jednoho parkovacího místa vyjde městskou po-
kladnu cca na 80 000 Kč, dokázali jsme takto za posled-
ní tři roky vydělat cca 6 500 000 Kč tím, že jsme tato 
místa uvolnili. Mohl bych zde uvádět ještě další čin-
nosti, jakými jsou například SENIOR EXPRES, kame-
rový systém a mnoho dalšího, co MP Ostrov zajišťuje. 

Z těchto čísel je zřejmé, že městská policie v našem 
městě funguje velice dobře a že se nám podařilo vybu-
dovat opravdu kvalitní jednotku, a já pevně doufám, 
že nově zvolené vedení města bude městskou policii 

i nadále podporovat minimálně jako to předešlé, aby 
nám i nadále mohly okolní obce naše strážníky závidět. 

Ladislav Martínek, 
velitel Městské policie Ostrov a zastupitel města
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Ostrovští hasiči zasahovali u nehod 

i při požáru skládky Činov
Celkem dvaatřicet zásahů evidují v září ostrovští dob-
rovolní hasiči. Ti mimo jiné zasahovali u dopravních 
nehod, požárů nebo úniků provozních látek. V ulicích 
Mánesova, Májová, Masarykova, Kollárova a v Hroz-
nětíně bylo potřeba otevřít byt a ve dvou případech 
poskytovali pomoc s transportem pacienta do sanity. 

„Likvidovali jsme také obtížný hmyz, a to v ulicích 
Borecká, Halasova a Lidická. K dopravním nehodám, 
které se staly v obci Odeř a na silnici č. I/13 u Ostrova, 
Nové Vísky, Květnové, Stráže n/O a Boče, jsme vyjíždě-
li společně s jednotkami HZS KV, Klášterec nad Ohří, 
SDH Stráž nad Ohří a Merklín. Zasahovali jsme také 

na silnici č. 6 ve směru na Prahu i ve směru na Cheb, 
kde havaroval kamion a osobní auto,“ popisuje starosta 
Sboru dobrovolných hasičů Ostrov Milan Kuna.

Uniklé provozní náplně motorových vozidel likvido-
vali hasiči společně s jednotkou HZS KV v Jáchymovské 
ulici, Dolním Žďáru a na silnici č. I/13, kdy se jednalo 
o technickou závadu, konkrétně poškozenou palivovou 
nádrž. Společně s jednotkami HZS KV, SO a SDH Já-
chymov, Abertamy, Pernink, Boží Dar, Stará Role, Ta-
šovice, Chodov, Merklín a Nejdek likvidovali ostrovští 
hasiči požár turistické chaty, zahradní chatky a bytu 
v Karlových Varech.

„S jednotkami HZS KV, SO, Mělník, ZÚ HZS Jihla-
va, VHJ Hradiště a SDH Stružná, Bochov, Verušičky, 
Merklín a Březová (KV) jsme likvidovali požár skládky 
odpadu Činov v Doupovském Hradišti. V Ostrově jsme 
pak asistovali při pořádání ohňostroje při zahájení fil-
mového a televizního festivalu Oty Hofmana,“ dodal 
Milan Kuna. 

(red)

Svíce pro naše zemřelé
Zveme všechny, kteří ztratili někoho blízkého nebo je 
někdo z blízkých pohřben na ostrovském hřbitově, aby 
za něj přišli zapálit svíčku a zavzpomínali.

1. 11. 2022, hřbitovní kostel sv. Jakuba Většího v Ostrově
17.30 hod., modlitba za zemřelé, zapálení svíček
18.00 hod., mše svatá za zemřelé
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Inzerce
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Ostrovský osmý div světa 
očima evropských odborníků

Jedná se již o čtvrtou publikaci 
v sérii, které jsou věnovány přede-
vším dějinám našeho města. Tato 

je zaměřena na zámeckou zahra-
du, která prošla několika vývojový-
mi etapami a v té nejslavnější byla 

nazývána osmým divem světa. 
Po úvodním slově starosty města 
Jana Bureše a arcivévody Radbota 
Habsburg-Lothringen – patrona 
našich symposií – představí sta-
vební historik Lubomír Zeman 
tuto zahradu a následně ji ve spo-
lečném příspěvku s historičkou 
umění Sigrid Gensichen porov-
ná se zahradou Hortus Palatinus 
v Heidelbergu. Nejslavnější podo-
bu zámecké zahrady prezentuje 
prostřednictvím vědecké vizuali-
zace Přemysl Krejčiřík z Mendelo-
vy univerzity v Brně (Zahradnická 
fakulta Lednice), ta je nyní rovněž 
součástí expozice Zámecká zahra-
da v proměnách času v sale terreně 
ostrovského zámku. Nadja Horsch 
z Univerzity v Lipsku předkládá 
svoji teorii o tom, že v ostrovské 
zahradě Julia Jindřicha Sasko-
-Lauenburského mohla existovat 
dvorní eremitáž (poustevna), kte-
rou později nechala jeho vnučka 
Franziska Sibylla Augusta vysta-
vět i u zámku Favorite v Rastattu. 
Tento unikátní zámek spolu se 
zahradou je tématem příspěvku 
Hartmuta Trolla ze Státních zám-
ků a zahrad Bádenska-Württem-
berska. V naší zámecké zahradě 
se odrážely impulsy ze slavných 
evropských zahrad a naopak byla 
zase vzorem pro ty další. Působila 
zde řada významných osobností, 
jako byl např. hudební skladatel  
J. C. F. Fischer, jak se můžete dočíst 
v příspěvku Markuse Zepfa z Ba-
chova archivu v Lipsku. Nová pub-
likace obsahuje mnoho zajímavého 
a stejně jako předchozí sborníky se 
dostane do knihoven, archivů a na 
univerzity nejen v České republice, 
ale i v zahraničí. Jak uvedla histo-
rička Sigrid Gensichen, symposia 
propagují naše město v Evropě.

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

PANELOVÁ VÝSTAVA NA ZÁMKU
Pokud si uděláte chvilku času bě-
hem vyřizování věcí na městském 
úřadě nebo půjdete kolem zámku, 
zastavte se v prvním patře. Do kon-
ce listopadu tam najdete instalo-

vánu putovní výstavu o životních 
osudech, vládnutí a odkazu pátého 
krále českého Přemysla Otakara II. 

(red)
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Kmotry publikace byli hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek, místostarosta města Ostrov Ma-
rek Poledníček a David Vávra – spisovatel, herec a spoluautor populárně-naučných seriálů o moderní 
architektuře. Foto: Jan Železný

V rámci V. mezinárodního historického symposia 
v Ostrově byl pokřtěn sborník přednášek z loňského 
ročníku nazvaný Zámecká zahrada v proměnách 
času a významná výročí majitelů ostrovského 
panství, který je možné si zakoupit v infocentru 
Na Zámku.
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OHLÉDNUTÍ ZA 54. DĚTSKÝM FILMOVÝM  
A TELEVIZNÍM FESTIVALEM OTY HOFMANA
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A festivalový tým stále ještě dokončuje svou práci. Děkuje 
se sponzorům, precizuje se festivalový web, vypořádávají 
se faktury a rekapituluje se jeho průběh při společných 
jednáních. Ale zejména: Připravuje se žádost na Minis-
terstvo kultury na další ročník. Ten bude jubilejní – 55.  
A měl by stát za to!

Za festivalový týden navštívilo filmy i doprovodný pro-
gram na 10 tis. návštěvníků a toto vše jsme jim nabídli: 
•  Slavnostní zahájení, jehož součástí bylo entrée ostrov-

ských mažoretek, bombastický ohňostroj ze střechy 
domu kultury s mistry ohňostrojů a pozdravení hvězd 
červeného koberce, a to bohužel i za nepřízně počasí. 
Všem divákům děkujeme! 

•  Promítání pro děti z ostrovských základních i středních 
škol. Ostrovský festival zavítal i do Karlových Varů do 
hotelu Thermal, kde ho navštívily karlovarské školy.

•  Ukrajinské filmové okénko – promítání českých pohá-
dek v ukrajinštině pro děti a jejich rodiče z Ukrajiny, kte-
ří nyní v Ostrově a okolí žijí. 

•  Semináře pro školy i veřejnost na téma válečné zpravo-
dajství a situace na Ukrajině, média v dobách válečných 
s tématy válečné zpravodajství, propaganda jako nebez-
pečná zbraň a jak rozumět médiím v dobách války. 

•  Seminář ČT EDU pro učitele škol z Ostrova a okolí, kdy 
byly prezentovány ukázky výuky zábavnou formou i web 
k tomu určený ve spolupráci s Českou televizí. 

•  Divadelní představení pro děti z mateřských škol na Sta-
ré radnici. 

•  Tvořivou dílničku pro děti mladší věkové kategorie ve 
velkém stanu před domem kultury.

•  Olympionika Aleše Valentu s jeho novým pořadem ČT 
Déčko – SUPERJÁ, ve kterém motivuje děti k pohybu 
i zdravému životnímu stylu. 

•  Game arénu pro teenagery, která byla po celý týden za-
plněna do posledního místa. V rámci eSportu se mohli 
utkat s úspěšnými hráči na velkém pódiu. 

•  Vyhodnocení video i výtvarné soutěže, do které se zapo-
jily MŠ i ZŠ. Vítězům jsme předali zájezdy do Majalan-
du, Dinosauřího muzea a na exkurzi do České televize, 
ale i volnou vstupenku do kina pro celou třídu MŠ, jejíž 
obrázek v soutěži vyhrál. 

•  Koncerty místních kapel i umělců české hudební scény. 

Už je to pár týdnů, co skončil 
54. dětský filmový festival.

•  Divadelní představení ZUŠ Lucie a zázraky, s následnou 
besedou s Ottou Hofmannem a herečkou Viktorií Čer-
mákovou a projekcí filmu téhož názvu.

•  Klavírní recitál Jana Budaře, kterého v závěru festivalu 
ocenila porota čestným uznáním za mimořádné nasaze-
ní u pohádky Princ Mamánek.

•  Filmovou předpremiéru pohádky Princ Mamánek 
a mnohé další projekce.  

•  Zapojení ostrovské festivalové dětské televize, která pod 
vedením Karola Oláha a Lady Bláhové natočila 41 videí 
s hosty festivalu. 

•  Nový – moderní způsob hlasování pomocí hlasovacího 
tlačítkového zařízení ve škále 1 až 4, které děti využily 
bezprostředně po projekci filmu. 

•  Filmovou laboratoř, kde si děti vyzkoušely poprvé práci 
se scénářem, režií, kamerou a střihem. 

•  Vystoupení taneční skupiny Mirákl, která vytvořila pro 
54. dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana spe-
ciální představení komponované z videa i tance na téma 
Pan Tau. 

•  Ocenění Bolka Polívky obnovenou cenou Zlatá buřinka 
za jeho mimořádný přínos dětskému filmu. 

Letošní festival zazářil a přivítal celou řadu hvězd, filmo-
vých delegací a umělců. Více jak půl roku jsme mu věno-
vali mimořádnou péči a pozornost. Chtěli jsme dokázat, 
že tradici je možné ctít a nenechat ji usnout. To vše se 
podařilo díky novému externímu týmu, který přinesl nové 
podněty a profesionální přístup, a samozřejmě díky stá-
lým pracovníkům domu kultury, kteří mají s festivalem 
dlouholeté zkušenosti. V rámci finančních prostředků, 
které byly na festival určeny, jsme se snažili nabídnout 
maximum možného. To se povedlo i díky podpoře 
sponzorů, kterým patří velké poděkování. Těší nás 
znovuzískaná podpora České televize, Ministerstva 
kultury, ale zejména pak odezvy návštěvníků, umělců, 
osobností z filmového světa, producentů, hudebníků, 
novinářů a samozřejmě dětí, kterých se nám po skonče-
ní festivalu dostává. To je pro nás, už nyní, hnací motor 
k tomu, přeskočit při jubilejním ročníku letošní laťku. 

Za festivalový tým Dita Poledníčková 

Oceněné filmy zde:
www.festivalostrov.cz/vitezove-54-detskeho-filmoveho- 
-a-televizniho-festivalu-oty-hofmana/
Více na www.festivalostrov.cz
 Foto: David Papánek 



11WWW.OSTROVSKYMESICNIK.CZ

COUNTRY PLES
znovu s MaraCasem
Dům kultury se trochu vrací do minulosti. Pamatujete 
Country ples, který býval stálicí programu Domu kul-
tury Ostrov už od roku 2001, tehdy organizovaný coun-
try clubem 4R? 

Stýská se vám po něm? Už nemusí. Frontman skupi-
ny MaraCas Pavel Hozák vyslyšel přání všech fanoušků 
country music, kterým akce chyběla, a navázal s námi 
znovu spolupráci. Ples je naplánovaný na 3. prosince. 
A kdo že to bude účinkovat? No přece skupina Mara-
Cas, která před 23 lety v Ostrově vznikla, obohacená 
o skvělé hosty, a dále vystoupí skupina Album z Cho-
mutova. Uslyšíte písně tradiční i moderní country mu-
sic a bluegrass. 

Přijďte se pobavit, zazpívat a zatancovat si. Předpro-
dej plánujeme na 1. listopadu.

Vstupenky zakoupíte v předprodejích Domu kultury 
Ostrov, doporučujeme náš web > dk-ostrov.cz, kde si 
v rubrice koncerty lehce najdete ten, který vás zajímá, 
a kliknutím na nákupní vozík uskutečníte nákup. Po-
kud byste chtěli být v obraze a mít přehled o akcích, 
které pořádáme, přihlaste se na webu do našeho news-
letteru a budeme vám zasílat novinky přímo na e-mail.

Za tým DKO Martina Novotná

Kulturák má konečně dárkové vstupenky
Nejste si jistí, čím obdarovat své blízké, přátele nebo 
kolegy? Nevíte, které představení nebo koncert by je 
potěšily? Nevadí! Zakupte jim dárkové vstupenky Domu 
kultury Ostrov a nechte je vybrat z naší nabídky.

Aktuálně se snažíme náš předprodej intenzivně napl-
nit, aby bylo z čeho vybírat. Od 15. listopadu jsme na-
plánovali předprodej na lednové divadlo NEJSTARŠÍ 
ŘEMESLO. Hrají: Valérie Zawadská, Zuzana Slavíková, 
Veronika Gajerová, Jana Švandová / Kateřina Macháčko-
vá, Michaela Dolinová. A od 1. prosince začínáme prodá-
vat Ples města Ostrova, který je naplánovaný na 21. ledna 
a hvězdným hostem bude MONIKA ABSOLONOVÁ.

Ale už teď si může obdarovaný vybrat z naší bohaté 
kulturní nabídky, a to včetně programu kina.

DÁRKOVÉ VSTUPENKY mají platnost 12 měsíců od 
data nákupu. Vstupenky nabízíme v hodnotě 500, 1 000 
a 2 000 Kč. VSTUPENKY lze uplatnit na více akcí, které 
pořádá nebo spolupořádá naše organizace, tato mož-
nost se týká i externích spolupořadatelů, lze je použít 
opakovaně do vyčerpání celkové hodnoty. Vstupenky/
poukazy zakoupíte na našem webu v rubrice dárkové 
vstupenky nebo přímo v našem infocentru v kulturáku.

Pokud byste chtěli být v obraze a mít přehled o ak-
cích, které pořádáme, přihlaste se na webu do našeho 
newsletteru a budeme vám zasílat novinky přímo na 
e-mail.

Za tým DKO Martina Novotná
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Datum  Akce Čas a místo konání Na co se můžete těšit Pořádá

1.-20. 11. ŠTĚPÁNKA FROUSOVÁ – VARIACE Stará radnice Ostrov Výstava obrazů ostrovské výtvarnice 

2.-27. 11. ZDISMUS - EMOCE VE ZDECH Galerie Podhoubí,
Stará radnice

Výstava fotografií Martiny Mrázové

2. 11. KARETNÍ PODVEČER 16.00,
Městská knihovna Ostrov

Společné hraní karetních her

3. 11. IGOR ARDAŠEV 18.00, 
Dům kultury Ostrov

Klavírní recitál renomovaného klavíristy 

3. 11. UPROSTŘED NA OKRAJI/
MITTEN AM RANDE

17.00, 
Městská knihovna Ostrov

Beseda ke knize na téma kořenů, tradice  
a odpovědnosti za stav světa kolem nás

3. 11. DESKOVÉ HRY PRO DOSPĚLÉ 17.00, 
Městská knihovna Ostrov

Společné hraní náročnějších deskových her

4. 11. SPOLU 17.00, 
Dům kultury Ostrov

Česko, drama

4. 11. IL BOEMO 19.30, 
Dům kultury Ostrov

Česko/Itálie/Slovensko, drama/hudební
/historický/životopisný

4. 11. HALLOWEEN PARTY 20.00, 
Jakoby kavárna

DJS: Keduel, Balloo, Ya Ra. Účast pouze  
v masce. Soutěž o největší strašidlo

5.-30. 11 MOŽNÉ I NEMOŽNÉ Městská knihovna Ostrov Výstava obrazů členů skupiny Carpe art 
pod vedením Světlany Klečkové

Carpe art

5. 11. VERNISÁŽ - MOŽNÉ I NEMOŽNÉ 17.00, 
Městská knihovna Ostrov

Zahájení výstavy obrazů členů skupiny 
Carpe art pod vedením Světlany Klečkové

Carpe art

5. 11. IL BOEMO 17.00, 
Dům kultury Ostrov

Česko/Itálie/Slovensko, drama/hudební
/historický/životopisný

5. 11. SPOLU 19.30, 
Dům kultury Ostrov

Česko, drama

5. 11. KK & MY 20.00, 
Jakoby kavárna

Poslední rozlučkový koncert kapely

8. 11. TECHNICKÁ PORADNA: 
CHYTRÉ TELEFONY

9.00, 
Městská knihovna Ostrov

Poradna pro seniory, kteří si nevědí rady 
s ovládáním mobilního telefonu

9. 11. JAK UZDRAVIT NOHY 17.00, 
Městská knihovna Ostrov

Přednáška MUDr. Zbyňka Paucha o tom,  
jak předejít bolestem nohou a udržet je  
v dobré kondici

10. 11. RELAXAČNÍ MALOVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ 15.30, 
Městská knihovna Ostrov

Relaxační odpoledne s antistresovými 
omalovánkami

10. 11. DESKOVÉ HRY PRO DOSPĚLÉ 17.00, 
Městská knihovna Ostrov

Společné hraní náročnějších deskových her

10. 11. MICHAEL KOCÁB – ROCKER VERSUS 
POLITIK

17.00, 
Dům kultury Ostrov

Česko/Slovensko, dokumentární

10. 11. ZDENKA TRVALCOVÁ a LA BELLE VIE 18.00, klášterní kostel  
Zv. Panny Marie

Koncert francouzského šansonu,  
namíchaný s gipsy swingem

10. 11. BĚŽNÁ SELHÁNÍ 19.30, 
Dům kultury Ostrov

Česko/Slovensko/Itálie/Maďarsko,  
drama/sci-fi/mysteriózní

11. 11. OSTROVSKÉ TRHY 10.00–17.00, Mírové náměstí Stánkový prodej zboží a trhovci

11. 11. KURZ 3D TISKU PRO ZAČÁTEČNÍKY 16.00, 
Městská knihovna Ostrov

Úvod do problematiky 3D tisku

11. 11. BĚŽNÁ SELHÁNÍ 17.00, 
Dům kultury Ostrov

Česko/Slovensko/Itálie/Maďarsko,  
drama/sci-fi /mysteriózní

11. 11. BLACK PANTHER: WAKANDA NECHŤ 
ŽIJE

19.30, 
Dům kultury Ostrov

USA, akční/dobrodružný/sci-fi

12. 11. PETRANA – PRAŠTĚNÁ ČARODĚJNICE 15.00, 
Dům kultury Ostrov

Divadelní pohádka pro děti

12. 11. MICHAEL KOCÁB – ROCKER VERSUS 
POLITIK

20.00, 
Dům kultury Ostrov

Česko/Slovensko, dokumentární

12. 11. BLACK PANTHER: WAKANDA NECHŤ 
ŽIJE

17.00, 
Dům kultury Ostrov

USA, akční/dobrodružný/sci-fi

13. 11. KRUŠNOHORSKÝ FOTOFEST 9.00–15.00, 
Dům kultury Ostrov

Zaostřeno na nové nápady a informace  
ohledně fotografie Dominika Dostálová     

13. 11. LENKA GALARAS – JORDÁNSKO JINAK 17.00 hod., 
Dům kultury Ostrov,

Cestovatelská přednáška

14. 11. ŠEDESÁTÝ TŘETÍ POKUS 17.00, 
Městská knihovna Ostrov

Autorské čtení z nové knihy Ireny Janečkové  
s doprovodnou obrazovou prezentací
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Datum  Akce Čas a místo konání Na co se můžete těšit Pořádá

15.11. NA ÚTĚKU 19.30, 
Dům kultury Ostrov

Divadelní představení – road movie.  
Hrají: Carmen Mayerová a Tereza Kostková. 
Uvádí Komorní divadlo Kalich

16.11. ŽIDÉ Z OSTROVA A HOLOCAUST 17.00, 
Městská knihovna Ostrov

Přednáška Josefa Mackeho o holocaustu  
a židovské komunitě v Ostrově

17.11. PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 2 17.00, 
Dům kultury Ostrov

Česko, pohádka/fantasy/komedie

17.11. GRAND PRIX 19.30, 
Dům kultury Ostrov

Česko, komedie/drama/road movie

18.11. PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 2 17.00, 
Dům kultury Ostrov

Česko, pohádka/fantasy/komedie

18.11. MENU 19.30, 
Dům kultury Ostrov

USA, komedie/horor/thriller

18.11. GRIZZLY BROTHERS 20.00, 
Jakoby kavárna

Akustický jukebox originálních cover  
verzí rockových i popových písní

19.11. GRAND PRIX 17.00, 
Dům kultury Ostrov

Česko, komedie/drama/road movie

19.11. JARMARK RADOSTI 10.00–17.00, 
Dům kultury Ostrov

Přijďte se vánočně naladit a nakoupit Eliška Failová

19.11. DNB NIGHT 21.00, 
Jakoby kavárna

Drum and bass, DJ Tony Terra a další

22. 11. TECHNICKÁ PORADNA: NOTEBOOKY 9.00, 
Městská knihovna Ostrov

Poradna pro seniory, kteří si nevědí rady  
s ovládáním notebooku

22. 11. DRÁTOVÁNÍ 17.00–20.00, 
Stará radnice Ostrov

Workshop s Hanou Šlehubrovou

23. 11. JIHOČESKÁ ŠUMAVA 17.00, 
Městská knihovna Ostrov

Vyprávění cestovatele a etnologa Libora 
Drahoňovského, spojené s promítáním 

24. 11. NEVYŽÁDANÁ RADA 19.30, Jakoby kavárna Mystifikační diskusní impro pořad občanské 
poradny

Klub Experiment

24. 11. POVÍDÁNÍ S BYLINKÁŘKOU 17.00, 
Městská knihovna Ostrov

Povídání Kateřiny Bílkové o bylinkách  
a vlivu na jejich zdraví

24. 11. DIVNOSVĚT 17.00, 
Dům kultury Ostrov

USA, animovaný

24. 11. DESKOVKY POD STROMEČEK 17.00, 
Městská knihovna Ostrov

Ukázky a tipy na deskové hry pod stromeček

24. 11. VÁNOČNÍ PŘÍBĚH 19.30, 
Dům kultury Ostrov

Česko, komedie

25. 11. FREE LAN PARTY, VOL.6 15.00, 
Městská knihovna Ostrov

Společné hraní PC her po síti v klubovně

25. 11. DIVNOSVĚT 17.00, 
Dům kultury Ostrov

USA, animovaný, 3D

25. 11. FABELMANOVI 19.30, 
Dům kultury Ostrov

USA, drama

26. 11. POPLETLI JSME POHÁDKU POPŘEDU 
I POZPÁTKU

15.00, 
Dům kultury Ostrov

Divadelní pohádka pro děti

26. 11.–2. 2. TRADIČNÍ VÝSTAVA BETLÉMŮ
Klášterní areál.
Vernisáž: 26. 11. od 17.00 hod. 
Otevřeno: St–Ne 10.00–18.00

Vystavují ostrovští betlémáři, předního 
českého sběratele a výrobce betlémů, 
pana Mgr. Bohumila Duška 

26. 11. FABELMANOVI 17.00, 
Dům kultury Ostrov

USA, drama

26. 11. VÁNOČNÍ PŘÍBĚH 20.00, 
Dům kultury Ostrov

Česko, komedie

27.11. VÁNOČNÍ INSPIRACE 13.00–18.00 hod., 
Dům kultury Ostrov

Prodejní akce vánočních výrobků

27. 11. ROZSVĚCENÍ STROMU 17.00, 
Mírové náměstí

Vystoupí děti z MŠ, ZŠ a ZUŠ. Jako host pak 
Jary Tauber a Zuzana Seibertová Konvalinová. 

30. 11. JAK SE TVOŘÍ DETEKTIVKA 17.00, 
Městská knihovna Ostrov

Beseda regionálního autora detektivních  
příběhů Antonína Mazáče

30. 11. STARÁ A ZNOVUOBJEVENÁ ŘEMESLA 13.00–17.00, 
Stará radnice Ostrov

Pravidelné setkávání pokračovatelů  
starých řemesel

30.11. PORCELÁNOVÉ RADOSTI
Stará radnice Ostrov 
Otevřeno: Út–Pá 13.00–17.00, 
So–Ne 10.00–17.00

Vánoční prodejní výstava porcelánu  
z dílen regionálních i vzdálenějších tvůrců
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Stará radnice ožila variacemi Štěpánky Frousové
Tým domu kultury pomáhá míst-
ním umělcům s prezentací vlast-
ní tvorby, a proto na Staré radnici 
mohou vznikat nové a nové výstavy. 
Jednou z čerstvě vystavujících je 
ostrovská výtvarnice a pedagožka 
Štěpánka Frousová. Obrazy Ště-
pánky Frousové vznikají kombinací 
technik, kterou objevuje rozmanité 
možnosti výtvarného umění. Jest-
li máte rádi světoznámého malíře 
Gustava Klimta, neváhejte výsta-
vu navštívit, protože sama autorka 
současné výstavy Variace se tímto 
malířem inspiruje, a na výstavě je 
to znát. Výstava je doplněná men-
šími plastikami z vlastní tvorby a je 
prodejní, to znamená, že i zde mů-
žete nakoupit na Vánoce. Prodlou-
žena je do 20. listopadu. Navštívit 
ji můžete od úterý do neděle. A co 
připravujeme, až skončí? Vánoční 
prodejní výstavu porcelánu z dílen 

VÁNOČNÍ AKCE LETOS BUDOU

tedy i s vánočními trhy, koncerty 
a dalšími programy? Už se spolu mů-
žeme potkat u rozsvícení vánočního 
stromu (27. 11.), dát si svařák a do-
volit si cítit se trochu sentimentálně 
při vystoupení našich ostrovských 
dětí. Pomůžeme dětem věřit, že ne-
beský pošťák skutečně vybírá přání 
pro Ježíška a určitě je včas doručí. 
Vánoční inspirace nabídne v tento 
adventní den širokou škálu řeme-

regionálních i vzdálenějších tvůr-
ců s názvem Porcelánové radosti. 
K vidění a koupi bude krásné por-
celánové nádobí, šperky, umělecké 

předměty, které potěší oko a možná 
i někoho pod stromečkem.

Za tým DKO Martina Novotná

slných výrobků a sladkostí, které si 
můžete koupit a s láskou darovat.

Nejoblíbenější a nejnavštěvova-
nější výstavou je každoročně TRA-
DIČNÍ VÝSTAVA BETLÉMŮ, která 
začíná už 26. listopadu vernisáží 
v klášterním kostele. Těšit se můžete 
na betlémy ostrovských betlémářů 
i exponáty z rozsáhlé sbírky přední-
ho českého sběratele a výrobce bet-
lémů, pana Mgr. Bohumila Duška. 
K vidění bude mimo jiné i mecha-
nický a hrací betlém. Vystavené bu-
dou také výtvory malých betlémářů 
soutěžících v celorepublikové sou-
těži o nejkrásnější dětský betlém. 
Výstava potrvá až do 2. února 2023.

Letos se konečně uskuteční VÁ-
NOCE OSMANYHO LAFFITY. 

Originální talkshow populárního 
módního návrháře kubánského pů-
vodu Osmanyho Laffity ve vánoč-
ním speciálu plánujeme na 12. pro- 
since v domě kultury. Předprodej 
vstupenek je již zahájen. 

A jak to bude letos s vánočními 
koncerty? My v kulturáku plánujeme 
dva a každý jiný a jinde.

ŠTĚDREJ VEČER NASTAL je 
vánoční koncert Velmi malého ko-

morního orchestru Varvary Divišové 
a uskuteční se 22. prosince na Staré 
radnici.

Velký vánoční koncert s ANNOU 
JULIÍ SLOVÁČKOVOU se uskuteč-
ní v závěru prosince, a to 28. prosin-
ce, v klášterním kostele Zv. Panny 
Marie. Předprodej vstupenek je již 
zahájen.

Vstupenky zakoupíte v předpro-
dejích Domu kultury Ostrov, dopo-
ručujeme náš web > dk-ostrov.cz, 
kde si v rubrice akce lehce najdete 
akci, která vás zajímá, a kliknutím 
na nákupní vozík uskutečníte ná-
kup. Pokud byste chtěli být v obraze 
a mít přehled o akcích, které pořádá-
me, přihlaste se na webu do našeho 
newsletteru a budeme vám zasílat 
novinky přímo na e-mail.

Za tým DKO Martina Novotná

Cítíte taky tu radost, že 
konečně můžeme zase zažít 
vánoční čas se vším všudy, 
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Osmany Laffita

Anna Julie Slováčková
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V Podhoubí se dějí věci
Podhoubí, galerie pro tvůrce z regionu v podloubí Sta-
ré radnice, prochází v poslední době proměnou. Mění 
se nejen interiér, ale i koncept vystavování. Po měsíci až 
šesti týdnech se střídají prodejní výstavy zaměřené na 
určité téma, autora nebo skupinu autorů. 

V listopadu si přijďte prohlédnout výstavu studentky 
fotografie Martiny Mrázové s názvem Zdismus – emoce 
ve stěnách, v níž autorka citlivě zkoumá popraskané po-
vrchy zdí prostřednictvím fotografie. Osobně se s au-
torkou můžete v galerii potkat v pátek 4. listopadu od 
17.00 hodin. Prosincovou výstavu věnujeme předvá-
nočním nákupům, ovšem s myšlenkou nepodporovat 
konzumní Vánoce. V Podhoubí nakoupíte originální 
vánoční dárky s přidanou hodnotou ruční a umělecké  
práce, jejichž koupí zároveň podpoříte malé tvůrce 
z kraje. Na téma vánočního (ne)konzumu připravuje-
me na prosinec také workshop. 

OTEVŘENÁ VÝZVA: Na prosincovou prodejní výsta-
vu přijímáme na základě vašich ukázek obrazy, fotogra-
fie, grafiky, objekty, keramiku, porcelán, šperky, textil 

a další autorské práce, nejpozději do 25. 11. Ukázky děl 
posílejte na adresu: podhoubi@dk-ostrov.cz

Za tým DKO Kateřina Riegerová

Workshop fotografa 
Františka Konopy
První ročník nově vzniklé akce nazvané Fotofest se bude 
v Ostrově konat 13. listopadu. Jedním z účastníků bude 
fotograf František Konopa, který na Fotofestu uspořá-
dá svůj workshop. 

Františku, o tobě je známo, že jsi milovník fotografie, 
fotografování. Pověz mi, co si účastníci workshopu 
odnesou z tvého kurzu? 

Účastníci si odnesou práci s portrétem. Naučí se, 
jak správně komunikovat s modelem, modelkou. Na-
učí se pojmout focení portrétu v umělecké verzi. Celý 
workshop bude v mém duchu tvorby. Tedy jak vyprávět 
portrétem příběh.

Co bys našim účastníkům doporučil, aby měli na 
kurzu s sebou?

Mějte s sebou svůj vlastní fotoaparát. Telefon bych 
nedoporučoval. Vezměte si s sebou i svoje objektivy. Já 
nejraději kombinuji při focení objektiv 50mm a 85mm. 
A samozřejmě dobrá nálada nesmí chybět. 

Co tě na focení nejvíce baví? 
Na focení mám nejradši setkávání s lidmi. Díky fo-

cení jsem se dostal na různá zajímavá místa, potkal se 
s lidmi, které bych normálně neměl šanci potkat. To 
vnímám jako benefit. Je to přesně to, co mě naplňuje. 
Nová poznání.

Ty nejsi jen fotograf, ale také učitel na místní umělec-
ké škole. Co svým žákům říkáš, když začínají v prv-
ním ročníku fotit?

VYSTAVTE SVŮJ BETLÉM
Součástí letošní tradiční výstavy betlémů bude i výsta-
va dětských betlémů, kterou pořádáme ve spolupráci 
se Spolkem českých betlémářů. Celostátního 2. ročníku 
velké výstavy betlémů 2022 určené pro děti a mládež se 
může se svým výtvorem zúčastnit každý, kdo vyrobí bet-
lém a vystaví ho na veřejném místě. V klášterním kos-
tele bude pro soutěžící betlémy rezervován první kůr. 
Příjem výtvorů malých betlémářů bude v termínu od 
15. listopadu do 20. prosince 2022. Odměna je zajištěna 
pro každého. Bližší informace v klášterním areálu nebo 
na www.mujbetlem.cz.

 
Za tým DKO Jaroslava Uremović Jůnková

 Fotka není jen o technice. Je to o vnímání světla, lidí. 
Hlavní je se nevzdávat! Odměňovat se za drobné posu-
ny. Motivovat sebe. Pak to člověka žene dál. Důležité je 
zachovat si radost a lásku k fotce. Jinak tě to totiž může 
přestat bavit a na fotografiích to je poznat.

Co v tvém fotobatohu nesmí chybět?
V mém fotobatohu nesmí chybět fullframe a k tomu 

portrétní objektivy. Mám 85mm 1.4. Art od Sigmy 
a 35mm 1.4. Art od Sigmy. Tyhle dva objektivy hrají 
v mojí tvorbě prim. Mám rád ten synematic pohled, 
kdy vlastně 35mm dodává prostoru prostor a 85mm vy-
užívám na detaily.

Dominika Dostálová, Fotoklub Ostrov

K
U

L
T

U
R

A



16 OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK LISTOPAD 2022

Jak uzdravit nohy
Naše nohy jsou popelky, které trvale přetěžujeme a ne-
staráme se o ně, jak bychom měli. Nutíme je chodit 
v nevhodné obuvi. Mnoho z nás je používá řadu hodin 
denně ať již v práci, nebo třeba při sportu. O svůj vůz se 
řada mužů stará lépe než o své nohy. Dámy zase chodí 
po špičkách, protože pod patami mají vysoké podpatky. 
Lidská noha se do dnešní podoby vyvinula v průběhu 
dlouhého vývoje člověka. Asi před 4 miliony let došlo 
postupně k vzpřímení předků člověka. Pračlověk začal 
chodit po dvou, aby měl lepší přehled po svém oko-
lí a aby se mu ruce uvolnily pro jiné činnosti. Tím se 
urychlil vývoj ruky a mozku a samozřejmě i nohy. 

Nároky na nohy jsou obrovské. Chůze je sice zcela při-
rozený jev, ale my si neuvědomujeme, že na plochu cho-
didel se rozkládá váha celého těla. A někdy je to pořádně 
těžké tělo. Zdravá noha díky své příčné a podélné klenbě 
tělo odpružuje a chrání klouby a páteř před nárazy. 

Jak předejít bolestem nohou a udržet nohy v dobré 
kondici? 
Proč jsou struktura a funkce nohy tak komplikova-
né a důmyslné? 

Jakou obuv zvolit pro jakou nohu? 
Je chůze naboso zdravá, či není? 
Co mohou poskytnout noze ortopedické vložky?  

Na tyto a další otázky naleznete odpověď na přednášce 
Zbyňka Paucha, ortopeda a rehabilitačního lékaře. 

9. 11. 2022 v  17.00  v učebně Městské knihovny Ost-
rov, rezervujte si místa 

OCENĚNÍ ŽÁCI V KARLOVARSKÉM MĚSTSKÉM DIVADLE
Druhého listopadu proběhne v klášteře v Teplé slavnost-
ní oceňování nejúspěšnějších žáků hejtmanem Karlo-
varského kraje a i letos se ZUŠ Ostrov může pochlubit 
nejúspěšnějšími žáky, kteří zde budou oceněni. Z lite-
rárně-dramatického oboru jsou to ze souborů Ireny Ko-
nývkové Adéla Hájková a Kateřina Staňková za účast na 
celostátní přehlídce v přednesu Dětská scéna a Tadeáš 
Novák za druhé místo v celostátním kole soutěže dia-
logů a monologů Pohárek. Ze třídy Ondřeje Hanouska 
bude oceněna Julie Isabell Zadražilová za první mís-

to v celostátní soutěži nejmenších sólistů – Plzeňské 
housličky. V kategorii souborů budou oceněni členo-
vé Drumbandu junior ZUŠ Ostrov pod vedením Petra 
Tyra: Adam Chlapovič, Eliška Kukučíková, Josef Lesák, 
Maxmilián Lovász, Vojtěch Makovec, Tomáš Rom, Ja-
kub Suchomel, Šimon Vítek a Petr Tvrdý, kteří získali 
třetí místo na celostátní soutěži hry na bicí soupravu 
v kategorii souborů do patnácti členů. Oceněné budou 
i žákyně Karin Wintrové z tanečního oboru: Barbora 
Fučíková, Anežka Gernátová, Eliška Gernátová, Lucie 
Humňalová, Tereza Kučerová, Ema Šalamounová, Vale-
rie Šochmanová, Viktorie Šochmanová a Viktorie Tvrdá, 
které získaly zlaté pásmo v dětské taneční tvorbě s cho-
reografií V náladách. 

Letos však některé oceněné bude možné vidět v Kar-
lovarském městském divadle, a to v rámci Festivalu tvor-
by ZUŠ, který pořádá Krajská umělecká rada za podpo-
ry Karlovarského kraje. Tanečnice uvidí diváci v rámci 
pořadu Večer tance 14. listopadu od 19.00, divadelni-
ce v rámci pořadu Chvění slov 15. listopadu od 18.00 
a z hudebníků se určitě můžete těšit na Maxmiliana Lo-
vásze v koncertu Večer hudby 16. listopadu od 19.00. 

V úterý navíc kromě představení Natálčina Anduláka 
v režii Ireny Konývkové vystoupí i jeden z nejmladších 
souborů HOP-HOP pod vedením Daniely Šulc Králové 
s inscenací Holčička a déšť. Vstup na jednotlivé večery 
je volný a budeme rádi, když nás jako diváci nebo po-
sluchači přijdete podpořit.

Ondřej Šulc Králová, ZUŠ Ostrov

Holčička a déšť Kristýna Staňková a Mia Szabó v režii Daniely Šulc Králové

K
U

L
T

U
R

A



17WWW.OSTROVSKYMESICNIK.CZ

Šedesátý třetí pokus
Kolik různých povolání je možné si v jednom životě vy-
zkoušet? Zahradnice, pradlena, konstruktérka, kovářka, 
písařka, uklízečka, prodavačka... O nevšední cestě z nemi-
lovaného strojírenství přes uměleckou činnost až k žurna-

Tanečnice Miráklu vyhrála pobyt v New Yorku

Simone, právě ses vrátila z New Yorku, kde jsi byla 
spolu s nejlepšími tanečníky České republiky a Slo-
venska. Jaké jsou Tvé první dojmy?

Pobyt v New Yorku byl pro mě jedna velká jízda. To, 
co vidíme a slyšíme o tomto městě, je reálně ještě více 
hektické a větší. Určitě to ještě chvíli budu vstřebávat.

A Tvůj největší zážitek z této cesty?
Rozhodně možnost si vybrat lekce a zatančit si 

v Broadway Dance Studiu. Už jen procházet se po 
Broadwayi, kde se odehrávají v divadlech i na venkov-
ních bulvárech známé muzikály, je zážitek. Tančit pod 

listice vypráví nová kniha regionální autorky Ireny Janeč-
kové „Šedesátý třetí pokus“. Příběh, který rozhodně není 
jen o práci, kromě jiného ve zkratce mapuje i společenské 
podmínky a postavení zaměstnaných žen od 50. let minu-
lého století k začátkům nového tisíciletí. Autorské čtení 
doprovodí obrazová prezentace. Příběh autorky si přijďte 
poslechnout 14. 11. od 17.00 do Městské knihovny Ostrov.

vedením choreografů a lektorů těchto světových show 
to vše ještě umocnilo. Samozřejmě jsme navštívili Cen-
tral Park, Empire State Building, Times Square, Brook-
lynský most. Viděli jsme muzikál přímo v divadle.

Můžeš prozradit, za co jsi tuto cenu dostala, byla jsi 
tam vlastně jako nejmladší účastnice.

Během covidu probíhaly různé on-line taneční sou-
těže. Jednu z nich pořádala i v sólech Taneční skupina 
roku a tu se mi podařilo vyhrát. Tančila jsem na hudbu 
Sona Luxe a s choreografií mi také on-line pomáhaly 
trenérky Miráklu, takže to je i jejich zásluha, že se mi 
podařilo oslovit mezinárodní porotu a ta moje sólo vy-
brala jako nejlepší. 

Bude Ti teď 15 let, chceš se tanci věnovat v budouc-
nosti i profesně?

Rozhodně bych byla ráda, kdybych se mohla tanci 
věnovat nejen jako svému koníčku. Je to můj svět, který 
obdivuji už od svých 4 let, kdy jsem s tancem začala. 
Miluju současný moderní tanec, kde můžu právě díky 
pohybu vyjádřit své myšlenky a sama sebe. Baví mě ale 
i práce před kamerou při natáčení komerčních videí. 

Přejeme hodně štěstí
Andrea Burešová,
vedoucí souboru Mirákl

Simone Elen Lajdová je několikanásobná mistryně 
ČR jak v sólových, tak skupinových choreografiích. 
Zároveň je držitelkou titulů mistrů světa, které vy-
tančila v jazzových formacích. Její originalita a doko-
nalý prožitek tanečního projevu se zobrazily i v jejím 
nezapomenutelném pojetí Fridy Kahlo, příběhu me-
xické malířky, který chystá skupina Mirákl reprízo-
vat nejen v našem regionu. Již nyní je Simone vybí-
rána jako tanečnice do komerčních projektů a videí.
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APokud sledujete úspěchy ostrovské taneční skupiny Mirákl působící při ZUŠ 
v Ostrově, určitě jste zaznamenali jméno její 14leté sólistky Simone Elen 
Lajdové. Simone na začátku října absolvovala desetidenní pobyt v New 
Yorku, který vyhrála v rámci tour Taneční skupina roku napříč všemi 
tanečními styly. Nejen o této cestě do centra světového tanečního dění  
si s ní povídá Andrea Burešová.
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Den otevřených dveří na SPŠ Ostrov 

již první prosincový den

Žákům základních škol podkruš-
nohorského regionu nejsou obory 
ani prostory SPŠ Ostrov rozhodně 
neznámé, protože se zde se svými 

vyučujícími již několik let účastní 
řady projektů. Mezi nejnavštěvo-
vanější a nejoblíbenější patří „In-
ženýr junior“ a „Technika je zába-

va“. V říjnu byla ukončena letošní 
první fáze projektu Inženýr junior 
(IKAP2) pro žáky 8. tříd. 18 škol 
využilo možnosti na tři odpoledne 
zavítat do laboratoří i dílen SPŠ Os-
trov a usnadnit tak svým svěřencům 
volbu budoucího studijního oboru, 
protože zkušenost je nepřenosná, 
a jak lépe si představit, co dané stu-
dium obnáší, než si alespoň něco 
z daného oboru vyzkoušet na vlast-
ní kůži. Osmáci již své diplomy mají 
a deváťáci se o jejich získání začnou 
pokoušet od listopadu. V loňském 
školním roce jsme poprvé umožnili 
nahlédnout pod pokličku tajemství 
oborů i dětem tzv. z ulice, které ro-
diče přihlásili do sobotních kurzů 
Inženýr junior. Pro velký úspěch 
a zájem akci opakujeme i letos, od 
listopadu do ledna, šest sobotních 
dopolední. Všechna místa jsou 
již obsazena. Pokud vás zaujal ně-
který z našich projektů, neváhejte 
a přijďte na den otevřených dveří, 
ať se dozvíte více a nepropásnete 
svou šanci. Informace pro uchazeče 
o studium najdete i na interneto-
vých stránkách školy. I když je den 
otevřených dveří určen především 
uchazečům o studium a jejich rodi-
čům, rádi uvidíme všechny naše pří-
znivce a odpovíme jim na všechny 
jejich všetečné dotazy.
     
Lenka Bardová za SPŠ Ostrov

EVROPSKÝ DEN MLSNÝCH JAZÝČKŮ NA MÁJOVCE
„Evropský den jazyků, který je iniciati-
vou Rady Evropy ve Štrasburku, se od 
roku 2001 každoročně slaví dne 26. září. 
700 milionů Evropanů, kteří žijí v jejích 
46 členských státech, má možnost učit se 
cizí jazyky v jakémkoli věku, a to jak ve 
škole, tak i mimo ni.“

K tomuto odkazu se tradičně hlá-
sí i naše škola, která si pro tento rok 
zvolila téma gastronomie. Od začát-
ku září probíhala v hodinách jazyků 
intenzivní výuka kulinářské slovní 
zásoby, někteří žáci točili vlastní 
reklamu na svůj pokrm a celé dění 
završil projektový den plný vůně, 
chutí pamlsků, výtečných tradičních 
poživatin, které přesáhly i evropské 
hranice.

Každá třída od první do deváté si 
zvolila zemi, kterou bude reprezen-

tovat, žáci si probádali tamní tra-
diční jídla a jejich názvy, maminky 
a babičky, kterým patří velké podě-
kování, je ze zálohy podpořily v pří-
pravě. A zajímavá odhalení na sebe 
nenechala čekat. Tak třeba štrúdl 
typický pro Rakousko i Česko k nám 
s kávou přivezli Turci. Francie nám 
přinesla šneky, Itálie vynikala pest-
rostí a barevností nabídky a rytmic-
kou hudbou, z německé třídy voně-
ly bratwursty a lákala Konditorei, 
v britské se servíroval čaj o páté, 

v mexické se v sombrérech podávaly 
výtečné tortilly. Nezapomenutelné 
autentické ochutnávání připravili 
i naši vietnamští i ukrajinští spolužá-
ci. To byla pastva pro oči i dobrota!

Jazyková rozmanitost je nástro-
jem pro dosažení většího mezikul-
turního porozumění a zároveň důle-
žitou součástí bohatého kulturního 
dědictví. Náš Evropský den mlsných 
jazýčků k tomu určitě také přispěl.

Dana Osičková, Michaela Budaiová
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Ve čtvrtek 1. prosince 2022 od 12 do 17 hodin jsou na Střední 
průmyslovou školu Ostrov zváni všichni potencionální 
zájemci o studium některého z nabízených maturitních či 
učňovských oborů. Těšit se můžete na prezentace a praktické 
ukázky náplně všech sedmi oborů, rozhovory se studenty, 
jejich vyučujícími i mistry odborného výcviku, kteří vám rádi 
zodpovědí všechny otázky související se studiem a uplatněním 
na trhu práce, zajímavé jsou i zkušenosti získané v rámci 
spolupráce s regionálními firmami.
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Podzim na Základní škole Krušnohorská, Ostrov
Skončily prázdniny a my jsme v září 
opět přivítali děti zpět ve škole. 
V novém školním roce 2022/2023 
usedlo do lavic 100 žáků a žákyň 
ve dvanácti třídách. Na naší škole 
jsou dvě třídy pro žáky se střed-
ně těžkým mentálním postižením 
a kombinovanými vadami, šest tříd 
pro žáky s lehkým mentálním po-
stižením a čtyři třídy pro žáky ZŠ se 
závažnými poruchami učení nebo 
chování.

I v letošním školním roce se naši 
žáci budou účastnit mnoha škol-
ních i mimoškolních akcí. 

V září to byl například již tradiční 
Dětský filmový a televizní festival 
Oty Hofmana. Žáci zhlédli některé 
soutěžní filmy a na konci mohli dle 
vlastního uvážení film zhodnotit. 

V rámci projektu EVVO – Envi-
ronmentální výchova, vzdělávání 
a osvěta, pod záštitou Karlovarské-
ho kraje, se žáci IX. B, IV. B a ně-
kteří žáci VI. A zúčastnili exkurze 
zaměřené na lesní pedagogiku ve 

vojenských lesích Bukovina. Sezná-
mili se s prací lesníka, jeho výba-
vou či jejich vlastními specifickými 
pozdravy. Naučili se také rozeznat 
různé druhy stromů. Na závěr si 
každý za odměnu mohl opéct buřt.

Druhou zářijovou exkurzí v rám-
ci projektu EVVO byla návštěva 
statku v Chebu nazvaná Moudrost 
lesa. Zúčastnili se jí žáci VII. B,  
VI. B, III. A a II. B. Nejprve vyplnili 
pracovní list, ve kterém si zopako-
vali znalost stromů, hub či zvířat. 
Poté se za doprovodu dvou milých 
průvodkyň přesunuli k praktické 
části exkurze. Mohli si pohladit, 
pomazlit různá hospodářská zví-
řata nebo si s nimi pohrát. Zají-
mavostí je, že žáci měli možnost si 
vyzkoušet dojení mléka na trenažé-
ru zhotoveném k těmto účelům. 
K tomu všemu si vychutnali domácí 
šípkovo-bylinkový čaj s medem.

V druhé polovině září navštívili 
někteří naši žáci Nízkoprahové cen-
trum v Ostrově. Dozvěděli se, k ja-

kému účelu centrum slouží a že ho 
mohou navštěvovat jakýkoliv všed-
ní den, a to zcela zdarma. Přímo 
na místě si poté vyzkoušeli některé 
techniky na rozvoj sebepoznání, 
ale také například boxovací pytel 
či hru na elektronickou bicí sou-
pravu. Některé zaujala informace, 
že do centra mohou docházet ano-
nymně, že je tam ochotné a milé 
pracovnice vyslechnou a případně 
společně pomohou nalézt řešení ja-
kéhokoliv osobního problému.

Bezpochyby nejžhavější novin-
kou u nás je probíhající rekonstruk-
ce budovy školy. Výměna oken, za-
teplení a nová fasáda jsou velikým 
krokem kupředu. Přispějí jak k lep-
ším podmínkám výuky a komfortu 
žáků i všech zaměstnanců školy, 
tak samozřejmě také k úspoře ener-
gií, která je v dnešní době palčivým 
a diskutovaným tématem. Všichni 
už se těšíme na nový kabát školy!
     
Petra Krajčová
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Když se řekne holocaust
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Označujeme tak masové, státem provozované 
pronásledování a hromadné vyvražďování 
příslušníků jiných národů nebo národností. 
Holocaust spojujeme dnes především s genocidou 
Židů prováděnou nacisty.  

9. listopadu si připomínáme židov-
ský pogrom známý jako Křišťálová 
noc. Nacisté vzali ve dnech 9. až  
11. listopadu 1938 útokem židovské 
chrámy. Také na Karlovarsku vypá-
lili řadu synagog, mimo jiné v Kar-
lových Varech, Sokolově, Chebu, 
Mariánských Lázních, ale i jinde.

Přestože v našem městě žila před 
válkou jen hrstka Židů, genocida ži-
dovského obyvatelstva se nevyhnula 
ani Ostrovu. Nejznámějšími oběť-
mi holocaustu z našeho města jsou 
Louisa a Fritz Löwensteinovi. Čle-
nové bohaté židovské rodiny spo-
luvlastnící ostrovskou porcelánku. 
Nacisté se nespokojili jen s tím, že 
židovskou rodinu připravili o továr-
nu, o domov. 13. července 1943 byli 
transportováni do Terezína, odkud 
nedobrovolně 6. září 1943 pokračo-
vali do Osvětimi. Do tábora, ze kte-
rého se již nevrátili. 

Jak se však ukazuje, Löwensteino-
vi nebyli jedinými oběťmi holocaus-
tu z řad obyvatel Ostrova. Na se-
znam nacistické nenávisti se dostali 
i méně majetnější židovští obyvatelé 

našeho města. Obchodník s kůží 
Ernst Keller byl zavražděn v pol-
ském Lublinu. Na stejném místě ze-
mřela i soukromnice Amalie Löwen-
stein. Život Kamilly Löwy a také 
Gertrudy Hirsch ukončili nacisté 
v Treblince. Řezníka Fritze Zent-
nera i s jeho dvěma malými dcera-
mi zavraždili v polské Lodži. Zdali 
obchodník s dobytkem Richard 
Löwy přežil Terezín, není doposud 
zřejmé. Pokud bychom zahrnuli do 
seznamu obětí i židovské obyvate-
le, kteří se v Ostrově narodili, ale 
již dříve se odstěhovali, seznam se 
značně rozšíří. 

Připomínáme-li holocaust, neza-
pomínejme ale také na oběti spo-
jené s naším zámkem. Nejprve zde 
již v březnu 1939 zřídilo karlovarské 
gestapo na několik měsíců jakýsi in-
ternační tábor pro možné odpůrce 
nových pořádků a také pro Židy. Za 
války se pak stal zámek pobočkou 
koncentračního tábora Flossen-
bürg. Desítky mrtvých spojených 
s nedobrovolným pobytem na zám-
ku dodnes připomíná pamětní des-

ka na vstupním průčelí. Přímé oběti 
z řad židovských obyvatel Ostrova 
už i u nás připomínají tzv. stolper-
steiny neboli kameny zmizelých, 
mosazné destičky vsazené do chod-
níků před domy obětí holocaustu. 
K dosavadním stolpersteinům Loui- 
sy a Fritze Löwensteinových a také 
Ernsta Kellera brzy přidáme také ka-
meny připomínající Amalii Löwen-
stein a Kamillu Löwy. (Termín odha-
lení kamenů bude upřesněn.) 

Pokud vás blíže zajímá pohnutý 
osud židovského obyvatelstva našeho 
města, rád se s vámi potkám 16. listo- 
padu v Městské knihovně v Ostrově, 
kde budu mít od 17.00 přednášku 
Židé z Ostrova a holocaust. 

Srdečně vás zvu nejen na před-
nášku, ale i na budoucí odhalování 
nových kamenů zmizelých. 

Josef Macke

Koncentrační tábor Březinka (Birkenau), foto N. Boronowski, sbírka Josef Macke

Inzerce
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Badmintonisté přivezli medaile z Kynžvartu
V Kynžvartu se v polovině září konal XIV. ročník turnaje 
ve dvouhrách a mixech. Za oddíl badmintonu TJ Ostrov 
se ho zúčastnilo pět členů – Jan Šula, Marek Kořený, Jan 
Žemlička, Pavel Hauer a Martina Karbulková. Kynžvart je 
místem, kde Ostrovští tradičně obsazují příčky nejvyšší. 
Nejinak tomu bylo i v tomto ročníku, když získali dvě zla-
té a dvě bronzové. Turnaj, kterého se zúčastnilo 24 hráčů 
a hráček, se hrál tzv. švýcarským losovacím systémem, 
v tomto případě na pět kol. 

„Vedle účasti na turnajích a pravidelných trénincích pořá-
dá náš ostrovský oddíl rovněž nábor dětí ve věku od 9 do 11 
let. Více informací mohou zájemci získat každý čtvrtek v 17.00 

hodin v hale TJ Ostrov,“ říká předseda ostrovského oddílu 
badmintonu Jiří Mácha s tím, že informace jsou i na webu 
www.badostrov.estranky.cz. 

Výsledky ostrovských hráčů:
Dvouhra muži – 1. Jan Šula, 3. Pavel Hauer, 9. Marek 
Kořený, 10. Jan Žemlička
Dvouhra ženy – 8. Martina Karbulková
Mix –     1. P. Hauer – O. Shukalova / Ostrov–UKR/; 3. 
Jan Šula – A. Borčíková /Ostrov–Nejdek/; 7. Jan Žemlič-
ka – Martina Karbulková /Ostrov/
(red)

Sport pro všechny
LETOS SLAVÍME 30. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČASPV

Česká asociace Sport pro všechny je moderní spolek 
s atraktivní nabídkou, s tradicí, s potenciálem oslovit 
širokou veřejnost nabídkou sportu pro všechny. 

Nabízíme sportovní hodiny na zkoušku v hale TJ 
Ostrov. Jedná se o možnost přijít si nezávazně vyzkou-
šet některé sporty.

V měsíci listopadu bude každý čtvrtek od 20 hodin 
sportovní hala TJ Ostrov určena pro vás.

3. 11. fotbálek
10. 11. badminton
17. 11. tenis
24. 11. volejbal

Přezutí do haly a rakety s sebou. Míč na fotbálek a vo-
lejbal máme. Nechceme závodit, chceme se hýbat.

Po zaplacení ročního členského příspěvku v oddíle 
ASPV a podání přihlášky do TJ Ostrov můžete pravidel-
ně sportovat v hale po celý rok, a navíc budete pojištěni 

při úrazu. Vždy se vám vyplatí být členem TJ Ostrov, 
být pojištěn, platit méně. Většina zdravotních pojišťo-
ven vám určitou část proplatí. 

Oddíl Asociace Sport pro všechny při TJ Ostrov
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 5. 11. Přebuz – Studentský pochod   
 12. 11. Na Bismarckovu rozhlednu u Chebu
 17. 11. Pahorkatina Džbán: Louštín – Rakovník  
 19. 11.  Povodím Střely z Rabštejna do Chyše
 26. 11. Na sever od Lubů na Vysoký kámen, 774 m
 27. 11.  Ostrov – Zkouknutí turistických videí

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

František Wohlmuth, 
předseda KČT Slovan Karlovy Vary

TURISTÉ ZVOU



Letní příměstský tábor 
v NZDM Ostrov
Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež (NZDM) v Ostrově je 
služba, jejímž posláním je pro-
střednictvím metod sociální práce, 
volnočasových a vzdělávacích akti-
vit předcházet rizikovému chování 
a sociálnímu vyloučení dětí a mlá-
deže. Díky projektu „Bezpečně, ne-
jen o prázdninách“, financované-
mu z Karlovarského kraje, mohlo 
NZDM v týdnu od 18. 7. do 22. 7. 
2022 realizovat letní příměstský tá-
bor pro děti ve věku 6–15 let.

Témata jednotlivých dnů byla: 
Vím, jak se chovat bezpečně, Baví-
me se bezpečně o násilí, Bezpečně 
v kyberprostoru, Bezpečně všude 
a ke všem a Bavíme se bezpečně bez 
drog. Lektorky připravily pro děti 
táborový program tak, aby se nesl 
v duchu výše zmíněných témat. Na-

příklad se děti zúčastnily Pevnosti 
Boyard. Cílem tohoto dne bylo, aby 
se děti seznámily se zásadami prv-
ní pomoci, přiučily se vnímavosti, 
spolupráci a bezpečnému chování.

Následující dny děti čekal bow-
ling, sjíždění řeky Ohře z Lokte do 
Karlových Varů, Zoopark Chomu-
tov a v neposlední řadě LaserGame. 

Děti měly také možnost v rámci 
středečního programu zjistit, jaké 
to je, být celý den bez telefonu 
a bez možnosti být „on-line“. Pro 
tento den bylo tedy ideálním té-
matem: Bezpečně v kyberprostoru, 
kdy se lektorky bavily s dětmi o bez-
pečném užívání sociálních sítí, in-
ternetu a o rizicích s tím spojených. 

Po celou dobu se děti řídily tábo-
rovými pravidly, která společně prv-
ní den vytvořily. Díky táboru si děti 

Ve středu 12. 10. 2022 se na hřišti 
ZŠ Hroznětín uskutečnil Víceboj zá-
kladních škol ORP Ostrov, kterého 
se zúčastnily ZŠ Krušnohorská, ZŠ 
J. V. Myslbeka, ZŠ Májová, ZŠ Per-
nink, ZŠ Abertamy, ZŠ Horní Blat-
ná, ZŠ Merklín, ZŠ Hroznětín a ZŠ 
Jáchymov. Žáci jednotlivých škol se 
setkali při sportovně-kulturní akci, 
kde byli rozděleni do jednotlivých 
skupin po osmi dětech z druhých až 
devátých tříd. Na stanovištích děti 
plnily úkoly dle zadání. Nejednalo 
se o tradiční víceboj, klání nemělo 
vítěze ani poražené. Cílem akce bylo 
společné setkání jednotlivých škol 

VÍCEBOJ V HROZNĚTÍNĚ

připomněly či se naučily, že násilí 
problém nevyřeší, bavit se mohou 
i bez drog a slušně by se měly cho-
vat ke všem živým bytostem. 

Poděkování patří Karlovarskému 
kraji, který poskytl finanční pro-
středky na letní příměstský tábor. 
Díky jejich pomoci se mohl ten-
to tábor uskutečnit pro děti zcela 
zdarma. 

Květoslava Papežová,
Světlo Kadaň, z. s.

v rámci ORP Ostrov a pokusit se 
o rovný přístup, nastavení rovných 
příležitostí a eliminaci selektivity.

Myšlenka uspořádat tuto akci 
vznikla již v roce 2019 v rámci MAP 
II, setkávání Pracovní skupiny pro 
rovné příležitosti, kde zazněly ná-
zory jednotlivých ZŠ ORP Ostrov, 
že by se žáci jednotlivých škol moh-
li a měli potkávat na akcích nejrůz-
nějšího typu (sportovních i kultur-
ních). Jejímu uskutečnění se však do 
cesty postavilo nejprve nepříznivé 
počasí a poté opatření související 
s pandemií covid-19. Realizátoři se 
však nevzdali a nakonec se víceboj 
přece jen uskutečnil.

Program začal úderem deváté 
hodiny. Na žáky škol čekalo celkem 
9 stanovišť, kde si užili například 
štafetu spartánského běhu, vý-
tvarnou soutěž, skládání příběhu 
ze slov, skákání v pytli, poznávání 
zvířat a rostlin, žonglování, míření 
na cíl s hasiči a další zajímavé a ne-
tradiční disciplíny. Po celou dobu 
konání si žáci v rámci doprovodné-

ho programu mohli prohlédnout 
služební vůz a pomůcky Městské 
policie Ostrov pod laskavým dohle-
dem preventistky městské policie 
paní Julie Pöhlmannové. Akce byla 
zakončena předáním pamětních 
listů a drobných dárků všem dětem 
a společným obědem ve školní jídel-
ně ZŠ Hroznětín. Svoz dětí z jed-
notlivých škol byl zajištěn ze strany 
MAS Krušné hory, o. p. s.

Chtěli bychom touto cestou po-
děkovat za vynikající spolupráci ZŠ 
Hroznětín, městu Hroznětín v za-
stoupení pana místostarosty Zdeň-
ka Janského, hasičům z Hroznětína, 
žonglérce Elišce Failové, Městské 
policii Ostrov a všem ostatním, kte-
ří se na povedené akci podíleli.

Již nyní máme pozitivní zpětné 
vazby o tom, že žáci i učitelé si ví-
ceboj velice užili, a budeme se sna-
žit o to, aby se tato akce do budouc-
na stala akcí tradiční. 

Kateřina Matyášová,
vedoucí Pracovní skupiny pro rovné 
příležitosti MAP II při MAS Krušné 
hory, o. p. s.
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Vážení čtenáři, 
správné znění tajenky křížovky z předmi-
nulého čísla je Horst Siegel. Z úspěšných 
luštitelů jsme vybrali Josefa Královce mlad-
šího z Ostrova, který si může v infocent-
ru domu kultury vyzvednout dvě volné 
vstupenky na vybrané představení Domu 
kultury Ostrov. 

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

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

V dnešní tajence se skrývá název jed-
né z nejstarších sportovně-kulturních akcí 
v Ostrově. Akci pořádají již čtyřiadvacet 
let Libor Bílek s Karlem Kunzem s dlouho-
letou podporou dalších nadšenců. Na akci 
potkáte největší siláky z širokého okolí, při 
jejichž výkonech často tuhne krev v žilách.

Tajenka křížovky o ceny

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

VAŠE PŘÍSPĚVKY: Maximální rozsah  
příspěvků do měsíčníku je omezen na  
2 200 znaků s mezerami, tj. asi 350 slov 
nebo 30 řádků. Redakce si vyhrazuje 
v případě potřeby právo krátit a upravo-
vat příspěvky. Redakce si vyhrazuje právo 
v případě potřeby měnit titulky (nadpisy) 
příspěvků. Názory přispěvatelů se nemusejí 
shodovat se stanoviskem redakce OM. Za 
obsahovou správnost příspěvků redakce ne-
zodpovídá. Redakce nezodpovídá za obsah 
placené inzerce. U příspěvků, které budou 
dodány po uzávěrce, nezaručujeme jejich 
otištění, a to ani v případě placené inzerce.
REDAKČNÍ RADA (A-Z): Lukáš Lerch, Jo-
sef Macke, Dita Poledníčková, Petr Jakubes.
DISTRIBUCE: Doručování Ostrovského 
měsíčníku zprostředkovává Česká pošta. 

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

Narození 5
Přistěhovalí 22
Odstěhovalí 32
Úmrtí 17
Stav obyvatel k 7. 10. 2022 15 755
Uzavření manželství 16
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