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Jaro se nezadržitelně blíží a přestože se příroda bude 
teprve probouzet, tak na radnici zimní spánek určitě 
nepanuje. Únor byl nabitý událostmi a i když děti měly 
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S L O V O  S T A R O S T Y jarní prázdniny, snažili jsme se všichni pracovat na plné 
obrátky. Hned na začátku měsíce se konalo zastupitel-
stvo města, na kterém byl mimo jiné zvolen nový velitel 
městské policie. Těší mě také obnovení tradice Dnů se 
starostou, z nichž první se konal 15.2.2023. Setkání, na 
kterém se mohu osobně vidět s občany, odpovídat na 
jejich otázky a slyšet názory na dění ve městě, je pro 
mne důležité a inspirující. V půlce února proběhlo také 
setkání starostů ORP, na kterém se nové vedení radnice 
představilo před starosty obcí, které spadají do našeho 
správního obvodu. Předali jsme si mnoho zajímavých 
informací a domluvili si další spolupráci při řešení spo-
lečných problémů. Také jste si všimli, že do finále spě-
je jedna z nejsledovanějších investičních akcí, kterou 
je rekonstrukce objektu Myslivna? Nyní finišují práce 
v interiérech a věřím, že nejpozději začátkem března se 
budete moci podívat, jak se dílo podařilo. 

David Hanakovič,
starosta města Ostrov

3WWW.OSTROVSKYMESICNIK.CZ

P O Z V Á N K A  N A  D E N  S E  S T A R O S T O U
Příští Den se starostou se uskuteční v termínu 22. března 2023 od 15:00 hodin 
v zasedacím sále Rady města.

Vítání občánků města Ostrov v roce 2023
V letošním roce se v termínech 17. 6. 2023 a 14. 10. 
2023 na Staré radnici v Ostrově bude konat slavnostní 
přivítání nově narozených ostrovských občánků. V ob-
řadní síni je od 9:00 hodin přivítá starosta města, David 
Hanakovič a místostarostka města, Kateřina Domalí-
pová. Chybět nebude taneční vystoupení žáků ze ZUŠ 
Ostrov pod vedením Daniely Šulc Králové, předání dá-
rečků a pamětních předmětů, ale ani společné focení 
s panem starostou a Sibyllou Augustou. Zájemci o ví-
tání občánků ve výše uvedených termínech se mohou 
hlásit emailem 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 č. 111 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 email alespoň na jednoho z rodičů

Kateřina Matyášová, 
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Inzerce
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Podpora lékařů v našem městě

na úhradu nákupu diagnostického přístroje Plusoptix 
S12 a příslušenství pro ordinaci praktického lékaře 
pro děti a dorost paní doktorky Vyhlídkové. Plusoptix 
je screeningový přístroj určený především pro použití 
u kojenců, batolat a předškolních dětí. Jeho konstruk-
ce a funkce je podobná videokameře. Přístroj (řada S) 
pomáhá pediatrům a ortoptikům při screeningu am-
blyopie (tupozrakosti) a refrakčních vad.

•  Pouze včasné odhalení některé z příčin poruch vývoje 
vidění dává dítěti naději na účinnou léčbu.

•  Na řadu očních chorob se přijde až po nástupu do  
1. třídy, kdy je na léčbu pozdě a děti si nesou následky 
celý život.

•  S Plusoptixem je možno změřit i nespolupracující děti 
a nezanedbat tak podstatnou oční vadu, která by moh-
la mít pro pacienta závažné následky na celý život.

•  Jediný certifikovaný přístroj pro screening zraku dětí 
v České republice.

Do akreditované ordinace praktického lékaře pro děti 
a dorost paní doktorky Vyhlídkové byl od prosince 
2022 přijat rezident, který se bude kontinuálně vzdělá-
vat v předatestační přípravě pro budoucí povolání pe-
diatra. Díky nové posile do týmu ordinace bude možno 
provádět screeningové vyšetření zraku všem kojen-
cům a batolatům při jejich preventivních prohlídkách. 
Ordinace bude v brzké době poskytovat tuto službu 
i pacientům z jiných ordinací PLDD v Ostrově. Vyšet-
ření je plně hrazeno dětem do tří let věku z prostřed-
ků veřejného zdravotního pojištění. Město Ostrov má 
v plánu, v rámci „Motivačního systému podpory pro 
zajištění ambulantní lékařské péče ve městě Ostrov“ 
pro rok 2023, podporovat i další lékaře. V současnosti 
jsou podané žádosti na ortopedický přístroj Samsung 
Ultrasound Machine a přístroj videoendoskopického 
systému PENTAX IMAGINA s příslušenstvím.

     
Simona Aiznerová, odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Zastupitelé města Ostrov na svém jednání schválili v rámci „Motivačního systému podpory pro 
zajištění ambulantní lékařské péče ve městě Ostrov“ pro rok 2023 podporu ve výši 242 871 Kč

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA OSTROVSKOU CHARITU
Členové sociální komise společně se starostou města Da-
videm Hanakovičem a zástupci odboru sociálních věcí a 
zdravotnictví navštívili služby Oblastní charity Ostrov, a 
to Charitní šatník Veronika, Potravinovou banku a Hu-
manitární sklad použitého nábytku. Ředitel Tomáš Fexa, 
přítomné seznámil nejen s provozem poskytovaných 
charitativních služeb, ale také s dobrovolnicemi, které 
zajišťují hmotnou pomoc výdejem oblečení, základních 
potravin, drogerie a nábytku sociálně slabším spoluob-
čanům našeho města. Velmi přínosné pro všechny bylo 
povídání s dobrovolnicemi služeb o jejich dobrovolné 
práci a také o pomoci či usnadnění jejich práce ze strany 
města. Jedním z témat byla také bezpečnost při výdeji 
ošacení v charitním šatníku. Dobrovolnice zmínily, že 
v rámci své činnosti se setkávají i s agresí ze strany kli-
entů. I když jsou zkušené a ve většině případů si umějí 
poradit, byly pro zvýšení vlastní bezpečnosti na žádost 
odboru sociálních věcí a zdravotnictví vybaveny bezpeč-

nostním balíčkem. Městská policie Ostrov jim předala, 
mimo jiné, pepřový sprej a osobní alarm. Preventistka, 
paní Julie Pöhlmannová, je poučila o jejich správném 
použití. Tyto charitativní služby může podpořit každý 
z nás. Máte-li doma nepotřebné a čisté oblečení, můžete 
jej přinést přímo do šatníku (bývalá knihovna) v provoz-
ní dny, kterými jsou Po, St a Pá od 15:00 do 17:00 hodin 
nebo jej ponechat v kontejneru před šatníkem. Nepo-
třebný a funkční nábytek je možné dovézt do skladu ná-
bytku nacházejícího se v areálu železářství u autobusové 
zastávky u Jídelny každou středu od 15:00 do 17:00 ho-
din. Pomoci můžete také prostřednictvím potravinových 
sbírek v našem městě pořádaných v místních supermar-
ketech. 

Pavlína Lišková, radní města Ostrov pro sociální věci
Kateřina Matyášová, vedoucí odboru sociálních věcí  
a zdravotnictví

Město Ostrov má nového velitele městské policie
Na posledním zastupitelstvu jsme zvolili nového velite-
le městské policie. Stal se jím bývalý zástupce velitele 
našich strážníků Radek Sklenář, který dostal hlas všech 
přítomných zastupitelů. Získat hlasy všech zastupitelů 
je na jedné straně potvrzení kvalit dotyčného, ale z vlast-
ní zkušenosti mohu potvrdit, že je to také velice zava-
zující. Nejedná se vůbec o lehký úkol, zvláště teď, kdy 
řady strážníků poněkud prořídly a tento stav připomíná 
dobu, se kterou jsem se jako velitel potýkal před něko-

lika lety. Pevně doufám, že nový velitel dostane stejnou 
podporu vedení města, jako já před čtyřmi lety a podaří 
se mu nejen doplnit početní stavy, ale směřovat měst-
skou policii k co nejlepším výsledkům pro zabezpečení 
pořádku v našem městě. Je to přání nás všech, protože 
bezpečnost města je naším společným zájmem.

Ladislav Martínek, 
zastupitel města Ostrova
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Inzerce

Informace pro zájemce o nájem 
plně zrekonstruovaných bytů v majetku Města Ostrov
Město Ostrov i nadále provádí cel-
kové rekonstrukce bytů, tak jak 
tomu bylo v minulých letech. Na 
každý takový byt je vyhlášeno vý-
běrové řízení, do kterého se mo-
hou přihlásit všichni, kteří splňují 
stanovené podmínky. Minimální 
cena za m² je 80 Kč. V nedávné době 
proběhla výběrová řízení na 8 bytů. 
Celkem se přihlásilo 37 zájemců, 
bohužel někteří zájemci nedoložili 
všechny požadované dokumenty 
v předepsané obálce, jak je vyža-
dováno v souladu se Zásadami pro 
pronájem plně zrekonstruovaných 
bytů a jejich žádosti byly vyřazeno 
pro nesplnění podmínek. Chtěli 
bychom touto cestou upozornit, 
že dodatečné doložení jakýchkoliv 
dokumentů po datu veřejného ote-
vírání obálek není přípustné. Ape-
lujeme na zájemce, aby věnovali po-
zornost vyplňování žádosti. Většina 
požadovaných informací je v sa-
motné žádosti a dále je nutné, aby 
společně se žádostí byly do obálky 
vloženy následující doklady:

1.  „Přehled vlastnictví“ (ne starší 
jednoho měsíce před dnem podá-
ní žádosti) vydaný katastrálním 
úřadem prokazující, že žadatel 
nevlastní objekt určený k bydle-
ní, či jeho část (byt, rodinný dům, 
dům s byty atd.) na území České 
republiky. V případě manželů, či 

registrovaných partnerů je nut-
né doložit „Přehled vlastnictví“ 
obou manželů či registrovaných 
partnerů. „Přehled vlastnictví“ 
(ne starší jednoho měsíce před 
dnem podání žádosti) vydaný ka-
tastrálním úřadem prokazující, 
že osoby, které budou s žadate-
lem tvořit nájemcovu domácnost 
ve smyslu §2272 Občanského zá-
koníku, nevlastní byt nebo objekt 
určený k bydlení, či jeho část (ro-
dinný dům, dům s byty atd.) na 
území České republiky.

2.  Doklad, že žadatel má za po-
sledních 6 měsíců čistý měsíční 
příjem v dostatečné výši, aby byl 
schopen hradit náklady spoje-
né s budoucím bydlením (např. 
doklad od zaměstnavatele s uve-
dením výše příjmu, daňového 
přiznání, doklad o výši důchodu, 
apod.). V případě manželů, či re-
gistrovaných partnerů je nutné 
doložit čisté měsíční příjmy obou 
manželů/partnerů.

3.  Potvrzení o zaměstnání ne starší 
1 měsíce (zaměstnavatel přiloží 
informaci o trvání pracovního 
poměru k potvrzení o výši čistých 
příjmů). V případě manželů, či 
registrovaných partnerů je nutné 
doložit potvrzení o zaměstnání 
obou manželů/partnerů. V pří-
padě předložení dokladů od za-
městnavatele v cizím jazyce musí 

být tyto předloženy v originále 
a současně v úředně ověřeném 
překladu do českého jazyka.

4.  Doklad, že žadatel je nejméně po 
dobu posledních 2 let trvale hlá-
šen v Ostrově nebo jeho částech  
nebo zde má po tuto dobu pra-
coviště, či provozovnu. Potvrzení 
o trvalém pobytu vydá Městský 
úřad Ostrov na úseku Evidence 
obyvatel na žádost žadatele

5.  Doklad o úhradě administrativní-
ho poplatku za žádost 

Podá-li žadatel více žádostí do výbě-
rových řízení na byty vyhlášených 
v jednom termínu, výše uvedené 
dokumenty postačí doložit pouze 
k jedné z žádostí. 

Zásady pro pronájem plně zrekon-
struovaných bytů naleznete na naší 
webové stránce www.ostrov.cz – Od-
bory městského úřadu – Odbor soci-
álních věcí a zdravotnictví – Bydlení. 
Zde také naleznete potřebné infor-
mace k výběrovému řízení. V sou-
časné době probíhá příprava na vy-
hlášení dalších výběrových řízení na 
3 byty o velikosti 2+1 a 1 byt o veli-
kosti 3+1. Vyhlášení výběrových říze-
ní bude zveřejněno na úřední desce 
a na webové stránce města Ostrov. 

Anežka Štrichelová, 
referent bytové agendy odboru sociál-
ních věcí a zdravotnictví

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE O BYT,
AKTUALIZACE ŽÁDOSTÍ ZAŘAZENÝCH V POŘADNÍKU
Připomínáme všem zájemcům o byt,  
jejichž žádosti jsou již zařazeny 
v pořadníku a v tomto roce si ještě 
neobnovili žádost, aby tak učinili 
nejpozději do 31. 3. 2023.Neobno-
vené žádosti o byt budou z pořadní-
ku vyřazeny.

Obnovení (aktualizaci) lze pro-
vést: telefonicky na č. 354 224 808, 
písemně na adrese: Městský úřad 
Ostrov, odbor SVZ, Jáchymovská 1, 
Ostrov 36301, emailem na adrese: 
astrichelova@ostrov.cz nebo osob-
ně na Městském úřadu v Ostrově, 

odbor SVZ, přízemí, kancelář č. 
A 108. Vždy poté obdržíte potvrze-
ní o provedené aktualizaci žádosti. 
V případě písemného obnovení lze 
využít formuláře, který naleznete na 
našich webových stránkách v sekci: 
Odbory městského úřadu – Odbor 
sociálních věcí a zdravotnictví – By-
dlení - Tiskopisy - Obnovení žádosti 
o byt.

Anežka Štrichelová, referent bytové 
agendy odboru sociálních věcí  
a zdravotnictví
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K zápisu se dostaví děti, které v době od 1. září 2022 
do 31. srpna 2023 dosáhnou šestého roku věku. (Připo-
mínáme, že zápis se týká nejen dětí narozených od 1. září 
2016 do 31. srpna 2017, ale i dětí, které měly odklad). Dle 
zákona č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů se zápis k předškol-
nímu vzdělávání koná od 1. dubna do 30. dubna 2022. 
Zápisy proběhnou ve všech základních školách v Ostrově.

Základní škola a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 
996, příspěvková organizace. 
Zápis (včetně přípravné třídy) proběhne ve dnech  
1. dubna do 9. dubna 2023 elektronicky na webu nebo  
3. dubna a 4. dubna osobně v časech uvedených na webo-
vých stránkách školy. https://zapiszs.zsamsostrov.net

Základní škola Ostrov, Masarykova 1289, příspěvková 
organizace
Od 1. března do 31. března je možné registrovat zájem-
ce k zápisu do prvního ročníku. Samotný zápis proběh-
ne ve dnech 3. a 4. dubna 2023 tradiční formou, bližší 
informace jsou na webových stránkách školy. https://
www.1zsostrov.cz/skola/aktuality/zapis-do-1-trid-pro-
-skolni-rok-2023-24-301cs.html

Základní škola Ostrov, Májová 997, příspěvková orga-
nizace
Zápis proběhne ve dnech 3. dubna a 4. dubna 2023 v ča-
sech uvedených na webových stránkách školy. Rodiče se 
budou moci předem objednat na určitý termín elektronic-
ky a to od 6. března do 31. března 2023. Bližší informace 
jsou na webových stránkách školy. www.3zsostrov.cz

Upozorňujeme rodiče, že zápisem dítěte na konkrétní 
škole je zahájeno správní řízení – v řádném termínu je 
možné zapsat dítě pouze na jednu základní školu! Před-
nostně budou do školy přijaty děti ze spádového obvodu 
příslušné školy.V případě nenaplnění kapacity budou do 
školy přijímány i děti ze spádových obvodů jiných škol.
 
Obecně závazná vyhláška města Ostrov č. 2/2020 stano-
vila školské obvody základních škol takto:

Základní škola Ostrov, Masarykova 1289, příspěvková 
organizace
Ulice: Bezručova, Dlouhá, Družební, Dukelských Hrdinů, 
Halasova, Hroznětínská, Husova, Jáchymovská (mimo čp. 
1377), Jiráskova, Jungmannova, Karlovarská, Klášterní, 
Klínovecká, Krušnohorská (od křižovatky s ulicí Jáchymov-
skou ke křižovatce s ulicí Klínoveckou), Krátká, Lidická 
(od křižovatky s ulicí Družební ke křižovatce s ulicí Klí-
noveckou), Lipová, Máchova, Malé Náměstí, Masarykova 
(od křižovatky s ulicí Hlavní ke křižovatce s ulicí Krušno-
horskou), Mořičovská, Na Máchadle, Obchodní, Průmys-
lová, Radniční, Seifertova, Smetanova, Staré náměstí, Sta-
roměstská, Sukova, Šafaříkova, Školní, Šlikova, Zahradní, 
Žižkova a části obce Hluboký, Květnová a Mořičov.

 Základní škola Ostrov, Májová 997, příspěvková orga-
nizace
Ulice: Borecká, Habrová, Horská, Jáchymovská (pouze 
čp. 1377), Jedlová, Kollárova, Lesní, Luční, Májová, Masa-
rykova (od křižovatky s ul. Severní ke křižovatce s ul. Hlav-
ní), Palackého, Pod Křížkem, Severní, Smrková, Štúrova, 
Topolová, U Koupaliště, U Nemocnice a části obce Arnol-
dov, Dolní Žďár, Hanušov, Horní Žďár, Kfely, Liticov, Ma-
roltov a Vykmanov.
 
Základní škola a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 
996, příspěvková organizace
Ulice: Alšova, Brigádnická, Čapkova, Dvořákova, Hlavní 
třída, Hornická, Klicperova, Komenského, Krušnohorská 
(od křižovatky s ulicí Klínoveckou do konce směrem na 
východ), Lidická (od křižovatky s ulicí Klínoveckou do 
konce směrem na východ), Mánesova, Mírové nám., Mysl-
bekova, Nádražní, Nad Nádražím, Na Kopci, Na Příkopě, 
Nejedlého, Nerudova, Odborů, S. K. Neumanna, Sládko-
va, Studentská, Tržiště, Tylova, Vančurova. 

(red)

Kvalitnější život na území MAS Krušné hory je název projektu, 
jehož realizaci zahájila v lednu 2023 MAS Krušné hory, o. p. s. 
Projekt je tříletý a jeho hlavním cílem je podpora komunitní-
ho života v území MAS.

Aktivity projektu jsou zaměřeny na cílovou skupinu, 
která obecně tvoří komunitu – senioři, děti a mládež, 
rodiče, zkrátka obyvatelé měst a obcí všech věkových 
skupin. Do projektu se zapojuje Městská knihovna Os-
trov, MŠ Halasova Ostrov, Městská knihovna a MDDM 
Nová Role, Městská knihovna Hroznětín, ZŠ Marie Cu-
rie – Sklodowské Jáchymov a partnersky spolupracuje 
obec Merklín, město Hroznětín a TJ tenis a odbíjená 
Merklín. Na další spolupráci se domlouváme s městem 
Ostrov a Jáchymov. Přehled aktivit: Senioři spolu – ak-
tivizace seniorů k zapojení se do života v místě, kde žijí, 
Poznej můj život – mezigenerační aktivita zaměřená na 
společné setkávání a práci seniorů a dětí, Fotosoutěž 
– pohlednice města – zapojení amatérských fotografů 
všech věkových skupin, a Komunitní tábory pod vede-
ním MAS Krušné hory a již uvedených partnerů. Tábory 
známe pod dřívějším označením jako příměstské a bu-
dou probíhat v Ostrově, Hroznětíně a Merklíně. Máme 
toho před sebou hodně a věříme, že se nám podaří 
společně naplnit vše, co jsme si naplánovali. Pokud se 
chcete do projektu zapojit nebo vás jen více zajímá jeho 
obsah, napište nebo volejte vankova@mas-krusnehory.
cz, tel: 774 724 456. Průběžně vás budeme informovat 
co se u nás děje a jak se projektu daří. 

Reg.č.projektu CZ.03.02.01/00/22_008/0000196

Lenka Vaňková, koordinátorka projektu
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Inzerce

Nahlaste nám problém přímo z terénu
Víte, že nám můžete jednoduše 
a rychle nahlásit nebezpečná místa, 
černé skládky, nefunkční osvětlení 
i poškozené chodníky? Nebo posílat 
další podněty ke zlepšení života v Os-
trově? Sledujeme sice průběžně i os-
trovské skupiny na Facebooku, kde 
se často řadu věcí dozvíme, některé 
nám však mohou uniknout. Zkuste 
si proto do svého mobilního telefo-
nu stáhnout aplikaci Hlášení roz-
hlasu a buďte s námi ve spojení. Váš 
příspěvek, který může být doplněný 
fotkou z inkriminovaného místa, se 
prakticky okamžitě dostane k rukám 
příslušného odboru a začíná jeho 

řešení. Pomocí mobilní aplikace pro-
bíhá i komunikace mezi městem a ob-
čany, kdy registrovaný uživatel systé-
mu získává přehled o kulturním dění, 
dostává důležité zprávy z úřadu nebo 
krizová hlášení. Pokud nemáte zájem 
o instalaci aplikace, a přesto chcete 
dostávat důležité informace formou 
SMS nebo e-mailem, stačí kliknout na 
zvoneček na www.ostrov.cz. Doporu-
čujeme také stažení mobilní aplikace 
Hlášenírozhlasu.cz, která je k dispo-
zici pro Android i iOS.

Petr Jakubes, 
manažer komunikace, Město Ostrov

Přistavení velkoobjemových kontejnerů na bioodpad 

Vážení občané, 
letos na jaře budou opět přistavovány 
velkoobjemové kontejnery na biood-
pad v níže uvedených lokalitách v uve- 

dených víkendech. Tyto lokality se 
osvědčily v čistotě odpadu tím, že 
odkládají do VOK pouze bioodpad 
a nic jiného. V ostatních lokalitách 

Mapa hlášených problémů

u rodinných domků či u zahrádek 
byly VOK plné komunálního odpa-
du, ačkoliv na všech stranách nádob 
bylo napsáno, co do bioodpadu pa-
tří a co nikoliv. V takových místech 
kontejnery na bioodpad umísťovat 
nebudeme. Pro všechny nadále pla-
tí, že je možné odvážet bioodpad do 
Sběrného dvora v Krušnohorské uli-
ci čp. 792 zcela zdarma. Do VOK pro 
bioodpad patří tráva, květiny, drob-
né větvičky, dřevní štěpky, piliny, 
rostlinný bioodpad z domácností. 
Pokud chcete odevzdat i větší větve 
či kmeny stromků, je nutné je zkrá-
tit na max. délku 50 cm. Geotextilie, 
pařezy s kořeny, hlínou a kamením 
do bioodpadu nepatří!!! Žádáme 
Vás, abyste VOK nepřeplňovali. Vy-
užívejte zejména předcházení vzniku 
odpadu. Vydržte do dalšího termínu 
přistavení. Jednotlivé osady mají také 
možnost si objednat VOK na biood-
pad samostatně na vlastní náklady. 
Berte, prosím, na zřetel, že odpad 
odložený mimo VOK zabraňuje jeho 
naložení. Při porušování podmínek 
přistavování VOK se může stát, že 
v budoucnu se zde již nebude na ná-
klady města přistavovat. Bude-li VOK 
zcela naplněn dříve než v den od-
vozu, může být odvezen i dříve než 
v uvedeném termínu, aby nedochá-
zelo k přeplnění či odkládání biood-
padu vedle VOK. Další již přistaven 
v ten den nebude. Je potřeba vyčkat 
do dalšího termínu dle tabulky.

Děkujeme, že třídíte a ukládáte 
bioodpad tam, kam patří, a nezaklá-
dáte tzv. černé bioskládky.

Petra Niederhafnerová, OMIS

Stanoviště VOK datum datum datum datum datum

zahrádky v Klášterní ulici, 2 ks 24. 3.-26. 3. 7. 4.-9. 4. 21. 4.-23. 4. 5. 5.-7. 5. 19. 5.-21. 5.

zahrádky v ulici U Nemocnice, 2 ks 24. 3.-26. 3. 7. 4.-9. 4. 21. 4.-23. 4. 5. 5.-7. 5. 19. 5.-21. 5.

zahrádky pod Lidlem 31. 3.-2. 4. 14. 4.-16. 4. 28. 4.-30. 4. 12. 5.-14. 5. 26. 5.-28. 5.

RD v ulici Lesní a okolí 24. 3.-26. 3. 7. 4.-9. 4. 21. 4.-23. 4. 5.5.-7. 5. 19. 5.-21. 5.

zahrádky za VaKem 24. 3.-26. 3. 7. 4.-9. 4. 21. 4.-23. 4. 5. 5.-7. 5. 19. 5.-21. 5.

RD Horní Žďár u čp. 91 31. 3.-2. 4. 14. 4.-16. 4. 28. 4.-30. 4. 12.5.-14. 5. 26.5.-28. 5.

RD Horní Žďár u zrcadla 31. 3.-2. 4. 14. 4.-16. 4. 28. 4.-30. 4. 12. 5.-14.5. 26. 5.-28. 5.

zahrádky Smetanova ulice 31. 3.-2. 4. 14. 4.-16. 4. 28. 4.-30. 4. 12. 5.-14. 5. 26. 5.-28. 5.

Zahrádky za Tescem 
(cyklostezka Květnová) za plotem 31. 3.-2. 4. 14. 4.-16. 4. 28. 4.-30. 4. 12. 5.-14. 5. 26. 5.-28. 5.
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NOMINACE PRO STÁTNÍ VYZNAMENÁNÍ

Před pár dny jsem dostal možnost 
nominovat příslušnému parlament-
nímu podvýboru lidi, kteří by si za-
sloužili dostat státní vyznamenání. 
Přemýšlel jsem, kdo by si některé 
z vyznamenání zasloužil a první 
kdo mě napadl je paní Čepeláková. 
Vím, že ona sama odmítá jakéko-
liv ocenění a medaile, ale i přesto 
si myslím, že je to právě ona, kdo 
by si zasloužil dostat z rukou prezi-
denta republiky medaili Za zásluhy.

Za svůj život jsem měl mnoho 
příležitostí se s paní Čepelákovou 
potkat a poznal jsem jí jako člově-
ka, který toho vykonal mnoho nejen 
pro naše město, ale pro i pro kraj 
a naši zemi. Naplňuje tak definici 
toho, že by tuto medaili měli dostat 
ti, kteří se „zasloužili o stát nebo 

územní samosprávný celek v ob-
lasti v oblasti hospodářské, vědy, 
techniky, kultury, umění..“ Proká-
zala velkou statečnost už v době, 
kdy pracovala jako vedoucí Gale-
rie umění v letohrádku zámeckého 
parku. Pořádala zde výstavy tehdy 
zakázaných autorů jako byl Karel 
Nepraš, nebo Olbram Zoubek. Po 
sametové revoluci se velmi aktivně 
zapojila do společenského života, 
stala se velkou popularizátorkou 
historie města a vyvíjela velkou 
snahu o česko německé vyrovnání. 
I díky její snaze město už v roce 
1991 uzavřelo partnerskou smlou-
vu s městem Rastatt, které bylo 
patronem odsunutých německých 
občanů z Ostrova. Byla také inici-
átorkou finanční sbírky, díky které 

Dne 24.1. 2023 se v Ostrově na zámku uskutečnila 
prohlídka, beseda a prezentace díla studentů 
Střední školy elektrotechniky, multimédií a 
informatiky oboru multimediální tvorby z Prahy, 
které doprovodil pedagog Jakub Tomeš.

se vybraly prostředky na zastřešení 
významné architektonické památ-
ky – pohřební kaple sv. Anny. Paní 
magistra Čepeláková je bezesporu 
osobností z našeho města, která 
by si zasloužila jedno z nejvyšších 
státních vyznamenání. Nicméně 
je možná mezi námi i někdo další, 
kdo by si ocenění prezidentem re-
publiky zasloužil. Proto bych chtěl 
vyzvat všechny občany našeho 
města, pokud znáte někoho další-
ho, kdo by si některé ze státních 
vyznamenání zasloužil, napište 
mi na email buresj@psp.cz tak, 
abych jej obdržel do 15. března, 
protože návrh musím podat nej-
později do 31. března.

Tento článek byl zaslán redakci tak, 
aby mohl vyjít v březnovém čísle Os-
trovského měsíčníku.

Jan Bureš

Studenti z Prahy přijeli představit „domorodcům“ Krušné Hory

V rámci projektu studenti předsta-
vili Krušné hory tak, jak je vidí oni 
– jako obyvatelé Prahy. Nechali se 
inspirovat historií, přírodou i sou-
časnými trendy turismu. Aby byli 
schopni objektivně prezentovat své 
výstupy, strávili tu opakovaně ně-
kolik dnů a poznávali Krušné hory 
v jejich současném kabátku i jejich 
dávnou historii, ke které se vážnou 
fakta i báje. 

A protože se jedná o projekt, kte-
rý se realizuje již delší dobu, měli 
studenti možnost vytvořit několik 
krátkých filmů, videí, spotů, fotek. 
Studenti zde také vytváří 3D model 
a dokument o zaniklé osadě Kö-
nigsmühle. V produkci se odráží 
profese, kterým se ve škole věnují. 
Zkouší si práci jako kameramani, re-
žiséři, dramaturgové, střihači, grafi-
ci, fotografové a reportéři. V někte-
rých dílech si dokonce i sami zahráli. 
Průvodcem po Krušných horách 

byli studentům Petr Mikšíček a Petr 
Jakubes. 

Aby se naplnily všechny vize pro-
jektu, byla jeho součástí i prezenta-
ce jiným studentům. K prezentaci 
jsme záměrně vybrali třídu 9.A ze 
Základní školy Masarykova. Z jaké-
ho důvodu? 

Žáci z této třídy totiž vyhráli 1. mís- 
to v rámci videosoutěže 54. Dětské-
ho filmového a televizního festivalu 
Oty Hofmana na téma mezigenerač-
ní dialog. Pod odborným vedením 
učitelky paní Lady Bláhové a pana 
Karola Oláha své video žáci na-
stříhali, opatřili hudbou a titulky. 
V plejádě všech přihlášených byli 
nejlepší! Zprostředkovali jsme tak 
na zámku setkání šikovných teen-
agerů v kreativní činnosti ze dvou 
měst, kteří si mohou být vzájemně 
inspirací. Došlo na výměnu kontak-
tů a věřím, že toto setkání nebylo se-
tkáním posledním. Všichni přítom-

Jak nebýt za Pražáka
Projekt „Zvýšení praktických schop-
ností žáků SŠEMI k soužití v pro-
středí multikulturní společnosti“ je 
financovaný z výzvy 58 a z prostřed-
ků OPPA.

ní si prohlédli zámek i jeho expozice 
a seznámili se s historií města, kte-
rá byla i pro mnohé ostrovské děti 
nová – jistě překvapivá. Mě osobně 
těší fakt, že Ostrovští poznali místa 
i báje z Krušných hor, které třeba 
neznali a pražští studenti ochutnali 
kus té ostrovské historie, která nava-
zuje na města i kopce Krušných hor. 
Zajímavou třešničkou na dortu celé 
návštěvy se pro všechny stala šlikov-
ská doba a na památku focení s re-
plikou meče kata Jana Mydláře. 

Poděkování patří vedení města, 
které umožňuje návštěvy škol. Sna-
žíme se v žácích podpořit vztah 
k městu a jeho historii. Velké podě-
kování patří také ředitelům i učite-
lům, kteří žáky uvolňují a doprovází. 

Více takových inspirativních se-
tkání!

Dita Poledníčková,  
Manažer cestovního ruchu 
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Internet je na tom podobně jako oheň – dobrý sluha, ale zlý pán. Pokud při jeho používání 
nebudete dodržovat některá pravidla, můžete se opravdu citelně spálit. Na základě doporučení 
Policie ČR i vlastních zjištění vám přinášíme přehled nejčastějších podvodů, se kterými se 
v současné době můžete setkat.

POZOR NA INTERNETOVÉ A TELEFONICKÉ PODVODY!

Podvody při prodeji zboží 
Prodávali jste někdy něco na inzertních serverech typu 
Bazoš, Vinted, Aukro a dalších? Možná i vám vzápětí po 
zveřejnění inzerátu přišla SMS, která se tvářila jako dotaz 
od vážného zájemce o nabízené zboží. V komunikaci po 
vás údajný kupující ale může někdy chtít věci, nad který-
mi byste měli zpozornět. Jednou z praktik podvodníků 
je vyžádání vašeho čísla účtu, na které chce předem po-
slat platbu, s tím, že se o nic nemusíte starat a navíc si 
pro zboží pošle PPL, DPD, nebo Českou poštu. Na tom 
by nebylo nic až tak divného, číslo účtu přece není žádná 
tajná věc. Zpozorněte ale v momentě, kdy je komunikace 
vedena špatnou češtinou a kupující se vehementně brání 
zaslání na dobírku. V dalším kroku vám totiž pošle odkaz 
na web, který se tváří jako stránky přepravní společnosti, 
nebo České pošty. Pokud na něj kliknete, stále se nic ne-
děje. Problém nastane ve chvíli, kdy do formuláře na tako-

vém fake webu vložíte dle pokynů číslo vaší platební karty 
a třímístný CVV/CVC kód a vše odešlete. V tu chvíli zís-
ká podvodník přístup k vašim penězům a během chvilky 
může doslova vysát celý účet. Nikdo po vás nemůže chtít 
důvěrné údaje k platební kartě, pokud vám chce poslat 
peníze! Trvejte na tom, že stačí kupujícímu číslo účtu. 

Bankovní telefonické podvody
Daleko nebezpečnější a sofistikovanější jsou podvodní-
ci, kteří vám zavolají jménem policie, nebo vaší banky. 
Perfektní češtinou vám oznámí, že se někdo chce ,,na-
bourat‘‘ do vašeho účtu a oni tomu mohou zabránit. 
Vysvětlení tohoto podvodu je ale mnohem složitější. Po-
dívejte se na Youtube kanál – Jirka vysvětluje věci, kde 
získáte přehled jak to celé funguje. 

Petr Jakubes, manažer pro komunikaci, Město Ostrov

PŘIJMEME FYZIOTERAPEUTKU 
na plný nebo částečný úvazek

Léčebná rehabilitace, 
U nemocnice 1202, Ostrov

Kontaktní osoba: 
MUDr. Zbyněk Pauch, tel. 353 822 177 
Email: pauchseznam@seznam.cz

Inzerce

Zkušební provoz služby Senior expres
Městská policie Ostrov převzala dlouho očekáva-
ný druhý vůz pro službu Senior expres a od břez-
na zavádí zkušební provoz pro jízdy mimo Ostrov. 
Konkrétně se jedná o jízdy k lékařům do Jáchymova, 
do nemocnice a na polikliniku do Karlových Varů. 
V rámci koordinace provozu jsme přistoupili k jízd-
nímu řádu do Karlových Varů.
Ostrov – Karlovy Vary – Ostrov, každé pondělí, 
středa, pátek:
Odjezd z Ostrova 7:30–8:00 9:30–10:00 12:30–13:00
Odjezd z K. Varů 10:30–11:00 13:30–14:00 15:00–15:30

Městská policie zve seniory „na kafíčko“
Akce se uskuteční 7. března od 10 hodin v Domě 
kultury Ostrov. Připravena bude káva a zákusek, vše 
bude zdarma. Akci pořádá Městská policie Ostrov za 
podpory Karlovarského kraje.
(red)

Telefon pro objednání přepravy a další informace 
o provozu – 725 050 375 (Městská policie). Informa-
ce k vystavování průkazů – 354 224 858.

Libuše Benešová, Městská policie Ostrov



Ples Města Ostrova na fotkách
Jednou z nejprestižnější akcí, kterou pořádá Dům kul-
tury Ostrov, je bezpochyby Ples města Ostrova. Letos 
ho navštívilo téměř 400 návštěvníků. Potkat jste se 
mohli se svým sousedem, ale i se starostou města, rad-
ními nebo zastupiteli města, s umělci, muzikanty, uči-
teli …Ples pro vás realizoval tým Domu kultury, v čele se 
Zuzanou Janeckou a Kateřinou Vlčkovou. A protože to 
byla mimořádně úspěšná společenská událost, přináší-
me čtenářům Ostrovského měsíčníku několik fotogra-
fií, fotografa Petra Malcáta.

Všechny fotografie najdete na našem profilu v on-li-
ne galerii Zonerama.

Martina Novotná, tým DKO

Velikonoční inspirace bude na apríla
Zveme vás na jarní VELIKONOČNÍ INSPIRACI, která 
se bude konat v sobotu 1. dubna ve vestibulu Domu 
kultury od 10.00 do 16.00 hodin. K vidění a ke koupi 
tady budou paličkované, drátované, vyřezávané výrob-
ky ze dřeva, ale i voňavé perníky a to všechno s veli-
konoční tématikou. Vstup je pro všechny návštěvníky 
zdarma. Přijďte se jarně naladit a načerpat náměty na 
velikonoční svátky.

Jana Dvořáková
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Vážení občané, 
od poloviny ledna letošního roku pro 
vás pracuji jako ředitel Domu kultury 
a na kontakty s vámi se v oblasti kul-
tury velmi těším. Dobrá funkce této 
příspěvkové organizace je pro měs-
to velmi důležitá. Dobře si pamatu-
ji, že před lety jsme měli v roce na  
450 kulturních akcí s 82 tisíci návštěv-
níky a také v loňském roce se zú-
častnilo akcí Domu kultury bezmála  
93 tisíc návštěvníků. Řadu věcí je tře-
ba samozřejmě lépe zorganizovat se 
snahou také modernizovat nabídku 
kulturních akcí. 

T-klub je velmi příjemný prostor, 
kde chceme realizovat pravidel-
né hudební produkce pro poslech 
a tanec. Zveme vás na první tako-
vý večer 10. března od 19:00 hodin. 
Vás mladé, nejen věkem, bych rád 
pozval na rockový večer do hlav-
ního sálu DKO, kde proběhne dne  
26. května koncert velmi talento-
vané pražské kapely JAMARON 
a předkapely ŠpuntQaně. Sledujte 
nás na www.dk-ostrov.cz 

Karel Tetur, ředitel Domu kultury Ostrov

Dovedete si představit Manželství v kostce?

V divadelní hře Luboše Baláka se 
o to úspěšně pokoušejí Zuzana 
Kronerová s Oldřichem Navrátilem. 
Hlavní hrdinové projdou naší do-
bou, celým stoletím, a budou hrát 
dvacetileté, když se v roce 1987 se-
známili na vodě u jezu na Berounce, 
a budou hrát i stodvacetileté, když 
budou na lavičce v Beskydech v bu-
doucnosti vzpomínat na to, kdo 
koho chtěl vlastně zavraždit. Diva-
dlo Komediograf tuto hru přiveze 
do Ostrova 25. dubna, předprodej 

plánujeme už na 1. března. Předsta-
vení trvá zhruba 90 minut a mělo by 
být bez přestávky. Vstupenky si za-
koupíte jako obvykle on-line na na-
šich stránkách: dk-ostrov.cz, v rub-
rice divadlo nebo osobně v Domě 
kultury Ostrov, Staré radnici a také 
na Infocentru Zámek Ostrov. S ná-
kupem příliš neváhejte, protože je 
mnoho milovníků divadla, kteří vy-
užívají hned první den předprodeje.

Martina Novotná, tým DKO

NA CO ZAJÍT DO KINA?
Kdybych měla vybrat jen jediný film, 
který by vám v kině neměl uniknout, 
byl by to vlastně dokument KUCI-
AK: VRAŽDA NOVINÁŘE.

A proč? Jsou činy na které by-
chom neměli zapomenout, protože 
se vás týkají i když si to možná tak 
úplně nemyslíte. Když v únoru 2018 
otřásla Slovenskem zpráva o chlad-
nokrevné vraždě investigativního 
novináře Jána Kuciaka a jeho snou-
benky, začal se odehrávat děsivý 
příběh, který připomínal zápletku 
rafinovaného thrilleru. Smutným 

faktem však zůstává, že takto krutá 
byla a je skutečnost sama. Dánský 
koprodukční dokument rozplétá 
chapadla (nejen) slovenské mafie 
z cenné zahraniční perspektivy. 
Film, Kuciak: Vražda novináře, nato-
čil oceňovaný režisér Matt Sarnecki. 
Příběh oligarchů, zkorumpovaných 
soudců, samolibých podnikatelů, 
prohnilé policie a bezskrupulóz-
ních politiků vzbudil značný zájem 
už při světové premiéře v květnu 
2022 na největším festivalu doku-
mentárních filmů v Severní Americe 

11

Foto z představení, divadlo Komediograf

Stlačené a zhuštěné jen na ty nejzásadnější momenty? 
Jde to? Notabene manželství, které trvá sto let?

Hot Docs Festival v Torontu. Velká 
pozornost veřejnosti i médií pro-
vázela také evropskou premiéru na 
MFF Karlovy Vary 2022. 

Pokud se na takhle silné téma ne-
cítíte, určitě si z našeho programu 
vyberete i jiné tituly. Stačí si pře-
číst kulturní přehled a pokud bys-
te chtěli o filmech vědět více, je to 
možné na našich stránkách: dk-ost-
rov.cz, kde v rubrice kino, najdete 
vše co v Ostrově promítáme, včetně 
možnosti koupit si vstupenku.

Martina Novotná, tým DKO
zdroj: Bontonfilm

Karel Tetur, ředitel DKO

WWW.OSTROVSKYMESICNIK.CZ
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OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK BŘEZEN 2023

CO NA SRDCI, TO NA PLÁTNĚ
1.–26. března, Stará radnice – podkroví, 
VERNISÁŽ: 1. března, 17.00 hod.
Výstava Lenky Kadlecové a Jaroslavy Schneiderové.

FRAGMENTY KŘEHKOSTI 
7. –31. března, Stará radnice – galerie Podhoubí, 
VERNISÁŽ: 10. března, 17.00 hod.
Výstava Julie Štikové a Matěje Veličky.
 
SCÉNY Z MANŽELSKÉHO ŽIVOTA
Středa 8. března, 19.30 hod., Dům kultury Ostrov 
Adaptaci slavného filmu Ingmara Bergmana uvádí Agentura 
Harlekýn. Hrají: Michal Dlouhý, Kamil Halbich/Vasil Fridrich, 
Michaela Badinková, ad.

FLAMINGOS – TANEČNÍ PODVEČER
Pátek 10. března, 19.00–22.00 hod., 
Dům kultury Ostrov – T-klub
K tanci a poslechu zahrají a zazpívají Květa Teturová a Jiří Špidra.

WORKSHOP, PÁNEVNÍ DNO 
Sobota 11. března, 14.00-17.00 hod., Stará radnice
Workshop je vhodný pro všechny ženy, nejen ty po porodu. Sebou 
podložku a 2x ručník. 

KAROL A KVÍDO – NEROZLUČNÁ DVOJKA 
NA VÝLETĚ
Neděle 19. března, 15.00 hod., Dům kultury Ostrov 
Show plná písniček a dobrodružství z pohádkového světa.

DRINK & DRAW #3
Pátek 24. března, 17.00 – 20.00 hod., 
Stará radnice – galerie Podhoubí 
Kolektivní volné tvoření se sklenkou v ruce. 

O ČERVENÉ KARKULCE
Sobota 25. března, 15.00 hod., Dům kultury Ostrov 
Divadlo pro děti.

OSTROVSKÝ JARMARK RADOSTI 13
Sobota 25. března, 10.00 -16.00 hod., 
Dům kultury Ostrov – společenský sál
Prodejní akce plná lokálních autorských výrobků od tvůrců 
z Ostrova i celé republiky. 

PROGRAM KINA

CREED III
2. března, 17.00 hod. a 3. března 19.30 hod., české titulky, 
od 12 let
Creed se dávnému příteli musí postavit v zápase, ve kterém jde 
mnohem víc než o pouhé vítězství. USA, drama / sportovní
 
ZATMĚNÍ
2. a 4. března, 19.30 hod., od 12 let
Tři chlapi spojuje jeden večer, jedna silnice a jedna dopravní 
nehoda kousek od města Jonášov. Česko, komedie / thriller
 
ZOUBKOVÁ VÍLA
3. března, 17.00 hod.
Zvídavá a nezbedná Violetta se učí na zoubkovou vílu, jenže se jí to 
moc nedaří. Lucembursko / Německo, animovaný
 
MEDVĚD NA KOKSU
9. a 10. března, 17.00 hod., české titulky, od 15 let
Film podle skutečné události, kdy při pašování drog skončilo velké 
množství koksu v lese. USA, thriller / komedie

 VŘÍSKOT 6
9. a 11. března, 19.30 hod., české titulky, od 15 let
V dalším pokračování Vřískotu čtyři, začne novou kapitolu v New 
Yorku. USA, horor / thriller
 
VELRYBA
10. března, 19.30 hod. a 11. března, 17.00 hod., české titulky, 
od 12 let
Famózní comeback Brendana Frasera jako 270kg osamělého 
učitele, který se snaží obnovit vztah se svou dcerou. USA, drama.
 
SLUŽKA
16. března, 17.00 hod. a 17. března 19.30 hod., od 12 let
Zrání mladé ženy v době 1. světové války. Slovensko / Česko, 
historický / romantický 
 
65
16. a 18. března, 19.30 hod., české titulky, od 15 let
Po nouzovém přistání na neznámé planetě pilot Mills rychle zjistí, 
že se nachází na Zemi... před 65 miliony let. USA, thriller / sci-fi
 
MUMIE
17. března, 17.00 hod.
Tři mumie se budou muset společně zorientovat v současném 
Londýně. Španělsko, animovaný. 
 
BUĎ CHLAP!
25. března, 17.00 hod., 30. března, 19.30 hod.,
Podaří se Pavlovi překonat sama sebe a stát se chlapem, po 
kterém Tereza touží? Česko, dobrodružný / komedie
 
KUCIAK: VRAŽDA NOVINÁŘE
25. března, 19.30 hod., 31. března, 17.00 hod., od 12 let
Dánský koprodukční dokument divákům přináší nikdy 
nezveřejněné záběry. Dánsko / Česko / USA, dokumentární 
 
DUNGEONS & DRAGONS: ČEST ZLODĚJŮ
30. března, 17.00 hod.
Setkáte se s okouzlujícím zlodějem a skupinou 
nepravděpodobných dobrodruhů. USA, dobrodružný / fantasy

PROGRAM AKCÍ

MŮJ NEJHORŠÍ DEN
2.-31. března, MK Ostrov – chodby, 
během provozní doby knihovny
Výstava výstupů z malířské výzvy, kterou pořádá Světlo Kadaň – 
nízkoprahové zařízení

LEXI-KON 
1. března -30. dubna, MK Ostrov – oddělení pro mládež,  
během provozní doby knihovny
Soutěž pro jednotlivce i školní kolektivy.

PROGRAMOVÁNÍ PRO DĚTI (MICROBIT)
Čtvrtek 2. března a dále každý čtvrtek, 15.00-17.00  
MK Ostrov – klubovna
Úvodní setkání kroužku programování pro děti 

KARETNÍ PODVEČER
Čtvrtek 2. března, 16.00-18.00 MK Ostrov – učebna 
Odpoledne pro milovníky karetních her

DESKOVÉ HRY PRO DOSPĚLÉ
Čtvrtek 2. března a dále každý čtvrtek, 17.00-20.00 MK 
Ostrov – hudební a filmové oddělení 
Herní podvečer pro milovníky složitějších deskových her

TECHNICKÁ PORADNA: CHYTRÉ TELEFONY
Úterý 7. března, 9.00-12.00 MK Ostrov – klubovna 
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STRACHY, RUBY A? GARNET
Pátek 3. března, 9.00 hod., Dům kultury Ostrov – divadelní sál
Divadelní představení pro školy, hraje divadelní soubor HOP-HOP 
v režii Ireny Konývkové.

NOVÁ HOLKA, POSLÍČEK
Pátek 3. března, 11.00 hod., Dům kultury Ostrov – divadelní sál
Divadelní představení pro školy, hraje divadelní soubor HOP-HOP 
v režii Ireny Konývkové.

STRACHY, NOVÁ HOLKA, 
RUBY A? GARNET, POSLÍČEK
Sobota 4. března, 15.00 – 18.00 hod., 
Dům kultury Ostrov – divadelní sál
Premiéry divadelního souboru HOP-HOP v režii Ireny Konývkové.

MŮJ BRÁCHA TORNÁDO
Sobota 11. března, 14.30 hod., 
Dům kultury Ostrov – divadelní sál
Premiéra divadelní inscenace žáků 3. a 4. ročníku literárně 
dramatického oboru.

INTERNÍ KONCERT
Čtvrtek 23. března, 17.00 hod., sál ZUŠ
Vystupují žáci hudebního oboru.

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE ZUŠ LDO
23. – 24. března, čtvrtek 9.00 – 20.00 hod., 
pátek 9.00 – 11.00 hod., Dům kultury Ostrov
Divadelní představení ZUŠ Karlovarského kraje.

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
1. března – 31. března, Letohrádek Ostrov, pobočka Galerie 
umění Karlovy Vary.
Komentované prohlídky barokního interiéru a stálé expozice porce-
lánu v Letohrádku Ostrov. Nechte se okouzlit raně barokní iluzivní 
výmalbou a poznejte evropské dějiny porcelánu. To vše v budově, 
kterou nechala před třemi sty lety vystavět vzdělaná a milující 
žena pro svého muže-vojevůdce. Možné po předchozí domluvě  
na č.: 731 439 452 a emailu: letohradek@galeriekvary.cz

VÝTVARNÉ DÍLNY PRO ŠKOLY A ŠKOLKY
1.března – 31.března, Letohrádek Ostrov, pobočka Galerie 
umění Karlovy Vary.
Klasické celoroční letohrádkové výtvarné programy i sezónní 
výtvarné dílny. Edukátor provádí přímo ve školách. Možné po 
předchozí domluvě na č.:731 439 452 a emailu: letohradek@
galeriekvary.cz

Potřebujete nastavit určitou aplikaci nebo se celkově naučit chytrý 
telefon obsluhovat? Pak přijďte do naší technické poradny. Kapacita 
značně omezena, rezervujte si místa. Lektor: Jan Holub

RELAXAČNÍ MALOVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ
Středa 8. března, 15.30-18.00 MK Ostrov - učebna
Relaxační odpoledne s antistresovými omalovánkami

KŘÍŽOVKÁŘSKÝ PODVEČER
Pondělí 13. března, 16.00-18.00 MK Ostrov – studovna
Luštíte rádi křížovky? Pak vás zveme na společné luštění v příjem-
ném prostředí při kávě a čaji.

TECHNICKÁ PORADNA: NOTEBOOKY
Úterý 21. března, 9.00-12.00 MK Ostrov – klubovna 
Máte problém s notebookem? Potřebujete poradit? Pak přijďte do 
naší technické poradny. Kapacita značně omezena, rezervujte si 
místa. Lektor: Jan Holub

RETRO LAN PARTY VOL. 3
Pátek 24. března, 15.00-20.00 MK Ostrov – klubovna
LAN Party (hraní po síti) zaměřená na starší hry z období kolem 
roku 2000 

HOLANDSKO NA LODI
Středa 29. března, 17.00 MK Ostrov – učebna
Cestopisná přednáška s promítáním; Vandrování po kanálech 
i neobvyklé zážitky z paluby lodi, která je průvodcem i domovem 
při poznávání země. Přednáší: Tomáš Kubeš

POVÍDÁNÍ S BYLINKÁŘKOU
Čtvrtek 30. března, 17.00 MK Ostrov – učebna
Povídání o bylinkách a jejich vlivu na zdraví 

NOC S ANDERSENEM
30. března-1. dubna, 
17.00 MK Ostrov – oddělení pro mládež
Zábavné nocování v knihovně pro děti od 1. do 5. třídy ZŠ

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 
“VELIKONOČNÍ KRASLICE” 
Individuální nebo kolektivní výrobek na téma Velikonoční kraslice 
můžete odevzdávat do MDDM Ostrov od 13. do 24. března. 
Fantazii se meze nekladou. Každý výrobek bude odměněn 
a vystaven v prostorách MDDM až do velikonočního pondělí. 

OTEVŘENÍ HŘIŠŤ MDDM OSTROV
Sobota 18. března, 11.00–13.00 hod., areál MDDM
Spouštíme provoz všech našich hřišť v areálu MDDM. Pro děti 
a rodiny budou připraveny netradiční disciplíny, ve kterých si 
můžete zkusit svou fyzičku, ale i logické myšlení. 

VELIKONOČNÍ ČTVRTEK – PEČENÍ 
VELIKONOČNÍHO JIDÁŠE
Čtvrtek 6. dubna, 10.00–12.00 hod., kuchyňka MDDM
Děti se naučí dělat tradiční velikonoční pokrmy. 

VELIKONOČNÍ ČTVRTEK – TVOŘENÍ 
VELIKONOČNÍ DEKORACE
Čtvrtek 6. dubna, 10.00–12.00 hod., výtvarná učebna MDDM
Děti se naučí vyrábět velikonoční dekorace. 

Kapacita na dubnové akce je omezena. Přihlášky podávejte 
od 20. března on-line nebo osobně v MDDM.

DOPŘIHLAŠOVÁNÍ DO KROUŽKU
Pokud Vás oslovil nějaký zájmový kroužek MDDM a je volná 
kapacita, stále se můžete přihlašovat online nebo osobně 
v MDDM Ostrov.

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE DĚTSKÁ SCÉNA
Pátek 24. března, 11.00 – 20.00 hod., Dům kultury Ostrov 
– divadelní sál
Dětská divadelní představení Karlovarského kraje.

TŘÍDNÍ KONCERT KYTAROVÉ TŘÍDY
Středa 29. března, 17.00 hod., sál ZUŠ
Vystoupení žáků Patrika Sošky a hostů.

SDÍLENÝ SEMINÁŘ BICÍCH NÁSTROJŮ
Pátek 31. března, 17.00 hod., sál ZUŠ
Seminář s žáky bicích ze ZUŠ Ostrov a ZUŠ Klášterec nad Ohří.
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Srdečně Vás zveme na slavnostní 
otevření Semínkovny v Ostrově dne 
7. 3. 2023 od 1600 do 1700 hod., kte-
ré proběhne v budově naší základní 
školy. Můžete se těšit na představe-
ní projektu Semínkovna, výměnu 
rad a tipů na vlastní „semenaření“ 
a hlavně výměnu vlastních semínek 
či získání semínek, které vypěstovali 
nejen žáci naší školy v rámci výuky 
předmětu pracovní činnosti. 

Semínkovna vznikla v ČR v roce 
2015 na podporu svobodného sdí-
lení osiva, domácího semenaření 
a přírodního zahradničení. V České 
republice ji založila Klára Hrdá, kte-
rá se inspirovala francouzskými Les 
Grainotheques a americkými Seed 
Libraries. Více se můžete dozvědět 
na internetových stránkách www.se-
minkovny.com nebo při našem ote-
vření a na školních webových strán-

kách, kde je zveřejněno, jak bude 
Semínkovna veřejnosti přístupná. 

Dita Kosová, 
učitelka ZŠ a MŠ Ostrov Myslbekova
(redakčně kráceno)
 

Semínkovna v Základní škole a Mateřské škole Ostrov, Myslbekova

Na naší škole ZŠ Ostrov Krušnohor-
ská jsou ve školním roce 2022/2023 
zřízeny dvě speciální třídy-SŠ1 a SŠ2. 
Navštěvují je žáci s kombinovaným 
zdravotním postižením ve věku od 
6 do 20 let. Vzdělávání probíhá podle 
platných osnov pro ZŠ speciální.

Speciální třídy vedou velmi zku-
šené paní učitelky. V SŠ2 je to Mgr. 
Ivana Harzerová, které pomáhají dvě 
asistentky pedagoga Lenka Preclí-
ková a Michaela Spruzsanská. Žáci 
SŠ1 se učí pod vedením Mgr. Lucie 
Shrbené, dále zde působí druhá PP 
Evženie Thomayerová a AP Markéta 
Bálková. Žáci pravidelně navštěvují 
Ekocentrum a Městskou knihovnu 
Ostrov. Účastní se všech společných 
akcí školy, přičemž je vždy brán 

ohled na jejich zdravotní handicap. 
Naše škola je pro žáky speciálních 
tříd vhodně uzpůsobená. Disponu-
je bezbariérovým přístupem včetně 
vertikální plošiny. Speciální třídy 
a vhodně upravené bezbariérové so-
ciální zázemí se nachází v přízemí 
budovy. Žáci mají k dispozici také 
kuchyňku nebo hernu pro možnost 
relaxace, cvičení, her či zpívání. Po 
dohodě s ředitelkou školy je možné 
speciální třídy na naší škole navštívit.

Petra Krajčová, 
ZŠ Ostrov Krušnohorská

Redakce Ostrovského měsíčníku se 
paní Petře Krajčové omlouvá za gra-
matickou chybu, která byla otištěna 

Představení speciálních tříd na ZŠ Ostrov Krušnohorská

Právě v těchto dnech si slunečného, 
ale i větrného počasí krušnohor-
ských kopců v okolí Božího Daru 
užívají lyžaři, běžkaři i snowboar-
disté z lyžařského kurzu tříd V1, E1 
a AT1. Následovali tak příkladu spo-
lužáků ze třídy S1 a I1, kteří zasílali 
do pošmourného inverzního údolí 
sluncem zalité pozdravy zasněže-
ných plání již v polovině února.

Aktuálně také finišují přípravy na 
maturitní plesy, které se již tradičně 
uskuteční v GH Ambassador v Kar-
lových Varech. Vzhledem k velkému 
počtu maturantů i zájmu ostatních 
studentů a absolventů se realizují ve 
dvou termínech. Plesový výbor jede 
na plné obrátky. 

Studenti ale nepřestali ani soutě-
žit, dál se vzdělávat a navštěvovat 
inspirativní pracoviště. Krajské kolo 

Kaleidoskop SPŠ Ostrov soutěže AUTOJUNIOR 2023 pro-
běhlo v pondělí 13. února ve škol-
ních dílnách v Karlových Varech. 
V obou kategoriích se na prvních 
místech umístili naši žáci Jiří Jis-
kra a Jan Kot. Oba budou ve dnech 
11.–13. dubna reprezentovat Kar-
lovarský kraj na celostátním finále 
v Mladé Boleslavi a my jim budeme 
držet palce. Studenti oboru Veřej-
nosprávní činnost školu v uplynu-
lém měsíci úspěšně reprezentovali 
v ekonomické olympiádě i soutěži 
ve finanční gramotnosti. V závěru 
měsíce března se na škole uskuteč-
ní školní kolo Středoškolské odbor-
né činnosti, kam studenti a jejich 
mentoři přihlásily přes 20 prací. 
Věříme, že zvítězí ti nejlepší, kteří 
nás následně budou reprezentovat 
v dalších kolech a navážou tak na 
úspěchy z minulých let na celostát-
ní i mezinárodní úrovni. Informatici 

absolvovali testy a praktické zkoušky 
ze svých dovedností, které jistě ocení 
jejich budoucí zaměstnavatelé i oni 
sami při svém dalším osobním roz-
voji. Exkurze tentokrát mířily např. 
na Katastrální úřad Karlovy Vary, do 
Sléváren Chomutov či firmy VISHAY 
Electronic Dolní Rychnov.

Elektrotechnici absolvovali virtu-
ální besedu Cesty elektřiny distri-
buční soustavou ČEZ, v přednáško-
vém sálu Vejškovky se třetí ročníky 
seznamovaly s Technickou budouc-
ností, ostrovská knihovna poskyt-
la program Mediální gramotnost 
a kritické myšlení, nebývalý zájem 
vzbudil pořad Nehodou to začíná, 
trochu exotiky do školních škamen 
vnesl koncipovaný pořad Magický 
Senegal.

Lenka Bardová, SPŠ Ostrov
(redakčně kráceno)

u jejího článku s názvem Ohlédnutí 
za vánoční besídkou. Chyba vznikla 
při krácení příspěvku a po korekci 
textu nebyla opravena. Chyba se sta-
la na straně redakce a pisatelka za ní 
nemůže. 

Martina Novotná, šéfredaktorka OM
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Badmintonisté z Lázní Kynžvart, byli 11. února pořada-
teli VI. ročníku SCHNEIDER Cupu ve čtyřhrách. Mezi 
19 páry byli hráči z oddílu badmintonu TJ Ostrov – Jan 
Šula, Pavel Hauer, Radim Nerad, Martina Karbulková a 
Jan Žemlička. Systém skupinový s play off. V lázeňském 
městě se ostrovským tradičně daří. Výbornou hrou se 
ve stále rostoucí konkurenci prosadili i tentokrát a tur-
naj vyhráli. Gratulace a poděkování patří všem pěti hrá-
čům za reprezentaci oddílu. 

Výsledky:
1. J. Šula – P. Hauer; 
6.  R. Nerad – Jos. Špulák /Ostrov – Nejdek/; 
10. J. Žemlička – M. Karbulková

Jiří Mách, předseda oddílu

Medaile pro badmintonisty z Ostrova

V sobotu 14. ledna se v ostrovské pivnici Kolečko usku-
tečnil dlouho očekávaný Memoriál Milana Fialy. Kama-
rádi, příbuzní a fandové šipek se zde sešli již po osmé 
v řadě! 

Jedná se o jeden z největších šipkových turnajů v kraji, 
který má každoročně nejvyšší účast ze všech turnajů ko-
naných v Ostrově. Čtyřicetdva zaregistrovaných šipkařů 
udělalo skvělou, pohodovou a vyjímečnou atmosféru. 
Memoriálu se převážně zúčastnili domácí šipkaři z Os-
trova, včetně Milanovy nejbližší rodiny a jeho kamará-
dů. Turnaj již tradičně zahájila dcera Nikola Fialová. Na 
děleném sedmém a osmém místě skončili Michal Zelen-
ka a Igor Vašák. Šestou příčku obsadil Zdeněk Balouš. 
Páté pohárové místo získal Jan Buberle. Na čtyřku dokrá-
čel René Loučím. Loňský vítěz Leoš Ševčík se tentokrát 

Memoriál Milana Fialy musel spokojit s bronzovou příčkou. Všem přítomným 
tak již bylo jasné, že tento ročník bude mít opět nového 
vítěze – v pořadí osmého. Finále proběhlo ve složení – 
nejlepší Škodík Václav Krotký a zkušený karlovarský bo-
rec hrající za Gepardy z Březové Vratislav Král. Osmým 
vítězem tohoto báječného memoriálu se stal nakonec 
Vratislav Král. V samostatném turnaji žen se tou nejlepší 
nakonec stala hráčka Pavla Ledvinová, před Petrou He-
roldovou.Třetí místo obsadila a krásný pohár si domů 
odvezla Maruška Besperátová. Cenu „ Bingového krále“ 
získal Vratislav Král a cenu za „nejvyšší zavření“ 118 bral 
poražený finalista Venca Krotký. Poděkování patří hlav-
ně organizátorovi, všem sponzorům a personálu pivnice. 
Druhý den se sešli na hřbitově Milanovo kamarádi, kteří 
mu věnovali kytku na hrob a uctili jeho památku. 

Jan Mrenica
(redakčně kráceno)

Jubilejní dvacátý ročník Olympiády dětí a mládeže se usku-
tečnil v Královéhradeckém kraji. Skvělou atmosféru – za-
pálení ohně, slavnostní slib sportovců, olympijský dům, 
ceremoniály, rozhovory, setkání s bývalými olympioniky, 
nová přátelství a mnoho dalšího mohli na vlastní kůži 
zažít reprezentantky z SKK Ostrov, Nela Šnebergerová 
a Tereza Havránková a za Biatlon klub OSTROV Šimon 
Chalupa, Jakub Šlechta, Lucie Rybáková, Kryštof Beníšek, 
Adam Kunc a Karolína Vlašímská. Karolína Vlašímská se 
bohužel těsně před ODM zranila a její nástupkyní se stala 
závodnice z Aše. „Z ODM přivezli naši sportovci 4 bronzo-
vé medaile (Kryštof Beníšek a Šimon Chalupa 2 x 3. místo.),  
5. Lucie Rybáková, 6. Jakub Šlechta, 8. Adam Kunc a 9. příčku 
ještě jednou Lucie Rybáková z individuálních závodů (hromadný 
závod klasicky a sprint technikou skate). Ve štafetách brali chlap-
ci 5. místo a děvčata dojela na 10. místě. Tým chlapců se v celko-
vém hodnocení ODM umístil na krásném 3. místě. Karlovarský 
kraj vybojoval 7. příčku mezi jednotlivými kraji a my věříme, že 
výkony našich ostrovských sportovců pomohly konečnému výsled-
ku. Velkou pochvalu a poděkování za tréninkovou přípravu žáků 
zaslouží především hlavní trenér Václav Rybák.“ Sdělila to naší 
redakci Michaela Kuncová za Biatlon klub OSTROV.

A jak si vedl tým SKK Ostrov?
„Dívky se na tuto akci pečlivě připravovaly pod vedením paní 

OSTROVŠTÍ SPORTOVCI 
se zúčastnili Olympiády dětí a mládeže

trenérky Hanky Hoštové, Soni Kotrbáčkové a trenéra Radima 
Slováka. Skvělá příprava přinesla našemu kraji, městu a klubu 
neskutečný úspěch v podobě dvou medailí. Nela Šnebergerová za 
starší dívky byla po krátkém programu na 4. místě. Nenechala 
se ničím zastavit a druhý den rozhodla volná jízda! Nela se pro-
bruslila pro zlatou medaili! Tereza Havránková za dívky mladší 
předvedla skvělou volnou jízdu s trojitými skoky a získala krásné 
3. místo. Další úspěchy našeho klubu se nesly v podobě klubo-
vých závodů, kde si zazávodila i naše ostatní děvčata. Závody na 
Chebském špalíčku přinesly následující výsledky: Anna Březino-
vá za nováčky starší 4. místo, za žačky B - Christina Hejhalová 
7. místo a Žofie Veitová 2. místo, za žačky nemladší Tea Koudel-
ková 4. místo, za Z1 Lucie Hudáková 1. místo a za žačky mladší 
Gabriela Hes 1. místo. Chceme poděkovat nejen našim dětem 
za skvělou reprezentaci a potřebu se neustále zlepšovat a posou-
vat se dopředu, ale i našim trenérům, kteří naše děti k tomuto 
vedou. Děkujeme městu Ostrov a Karlovarskému kraji za jejich 
podporu.“ Uvedla Andrea Wenzlíková. 

Vítězům gratulujeme a přejeme další sportovní úspěchy.

(red)

Foto z Olympiády
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Čtyři inscenace souboru HOP-HOP, ve kterých se 
promítají témata jejich dětských herců, bude možné 
zhlédnout v Domě kultury Ostrov v sobotu 4. března 
od 15:00 hodin. Ivana Chernyavska, Vendula Poláková 
a Natálie Szabo se představí v autorské tvorbě nazvané 
Strachy:„Každý z nás se něčeho bojí. Je proč se bát, 
a nebo je to jen v nás?“ 

Kateřina Staňková a Ella Zeroniková se pak snaží di-
vákům sdělit pocity dívek, které se ve škole cítí sami, 
a to v inscenaci Nová holka. 

Soubor HOP-HOP bude mít premiéry

Vážení obdivovatelé ruční práce, milovníci originál-
ních výrobků a nenasytní sběratelé netradičních šper-
ků! Právě vás zveme na „Ostrovský jarmark rados-
ti“ – takto jsme začínali článek k prvnímu jarmarku 
v roce 2016 a jsme nesmírně rádi, že tradice pokračuje 
i v tomto roce. V pořadí 13. jarmark zaplní prostory 
DK Ostrov v sobotu 25. března 2023 od 10:00 do 16:00 
hodin. Březnový jarmark bude věnován především ve-

OSTROVSKÝ JARMARK RADOSTI 13

Kde NZDM působí a kdo vlastně jsme? Najdete nás na 
adrese Klínovecká 998 v Ostrově, jsme sociální služba po-
skytovaná ambulantní a terénní formou zdarma pro osoby 
ve věku od 6–26 let. Naše poslání je prostřednictvím me-
tod sociální práce, volnočasových a vzdělávacích aktivit 
předcházet rizikovému chování a sociálním vyloučení dětí 
a mládeže. 

Srdečně vás zveme na putovní výstavu děl klientů s ná-
zvem: ,,Můj nejhorší den‘‘, která se bude konat v budo-
vě městské knihovny od 1. března do 30. dubna letošního 
roku. Toto téma je pro děti aktuální, jelikož se často setká-
váme s tím, že mají trápení a starosti, o kterých nechtějí 
mluvit, a výtvarná forma často napomáhá tomu, aby své 
problémy ventilovaly ven a později o nich i začaly mluvit.

Znáte NZDM Ostrov?

Inzerce

Každý měsíc máme pro naše klienty naplánované vol-
nočasové aktivity, díky kterým se nám daří naplňovat výše 
zmíněné. Připravujeme preventivní besedy, debaty, pán-
ské a dámské kluby, které jsou dalším prostředkem, jak 
otevírat hlubší témata a nebát se vyjadřovat. Nabízíme 
přípravu do školy a díky spolupráci se základními školami 
v Ostrově je naše práce v tomto směru efektivnější. Mimo 
jiné mají klienti prostor k tomu se naučit nové dovednosti 
díky našim organizovaným aktivitám jako je vaření, hu-
debník, najdi svůj talent a další.

Pokud máte zájem poznat nás blíže, neváhejte přijít 
a nebo nás kontaktovat na našich sociálních sítích: FB: 
Nízkoprahový klub Ostrov, IG: nzdmostrov a telefonním 
čísle: 727 925 741.

Zuzana Suchá, NZDM Ostrov
(redakčně kráceno)

likonoční tématice, jarním dekoracím i ukázkám tra-
dičních kraslic. Prodej doplní dílny pro děti i skvělá 
káva a zákusky od Incognito Coffee. Kromě ověřených 
značek z našeho kraje, jako je Studio Malíská, Maza-
né kvítí, Vlastně Ladné, Tommy‘s design, Sayako‘s Art 
nebo Z lásky ke vzpomínkám, chystáme opět obměnu 
prodejců a prezentaci značek zcela nových a v Ostrově 
ještě neviděných. Přijďte si udělat radost!

Eliška Failová

Příběh dvojčat, jejichž chuť být pořád spolu jim při-
náší samé potíže, pak ztvárnily v inscenaci Ruby a? 
Garnet Adéla Hájková a Karolína Pöseltová. 

Divadelní odpoledne v režii Ireny Konývkové zakon-
čí klukovský příběh o poslíčkovi telegramů zasazený 
do kalifornské Ithaky, odkud odjíždějí muži na bojiště 
druhé světové války. V této inscenaci nazvané Poslíček 
se představí Matyáš Beran, Maxmilián Lovácz, Samuel 
Tomáš Machač, Viktor Majkus. Vstupenky na premiéry 
čtyř inscenací si můžete zakoupit v infocentru DKO.

Irena Konývková, ředitelka ZUŠ Ostrov
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 Klub českých turistů, odbor Slovan Karlovy Vary, skupina Ostrov 
zve čtenáře na únorové turistické akce pro veřejnost. 

04. 03. V předjaří výstup na Velký Blaník     
11. 03. Krušné hory: Nová Role – Nová Suchá - Nejdek 
18. 03. Setkání turistů Karlovarského kraje – Nový Kostel   
25. 03. Toulky okolím Toužimi ve směru na Třebouň

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

TURISTICKÉ AKCE KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ

Po zahájení nového školního roku 
jsme pro děti připravili již několik 
akcí. Během pololetních prázdnin 
se u nás uskutečnilo maškarní pře-
nocování. Děti si odpoledne vyrobily 
nejrůznější masky a společně se při-
pravovaly na večerní maškarní bál. 
Všechny masky byly velice originální 
a děti si užily spoustu zábavy. Byly 
vyhlášeny nejlepší masky a také nej-

šikovnější tanečníci a tanečnice. Bě-
hem dopoledne hrály sportovní sou-
těže nejrůznějšího druhu a také si 
děti vyzkoušely naší oblíbenou virtu-
ální realitu. Následovala krátká pro-
cházka po městě, jež byla zakončena 
lahodným obědem, po kterém se 
děti odebraly zpět do svých domovů. 
Jako již tradičně se o jarních prázd-
ninách uskutečnila lyžařská školič-

Jaké to bylo na maškarním přenocování 
nebo LYŽAŘSKÉ ŠKOLIČCE?

Mezi akce, které se každoročně opa-
kují, patří DEN VODY, který se letos 
koná 22. až 26. března v areálu Bo-
reckých rybníků. Připravena bude na-
učná stezka, kterou mohou navštívit 
všichni, kteří si chtějí připomenout, 
že je na světě více než miliarda lidí 
bez přístupu k pitné vodě, a že voda 
je jednou z nejdůležitějších surovin, 
která nám jako lidstvu byla svěřena. 

Nezapomeňte si vzít s sebou tužku 
a účastnickou kartu, kterou si může-
te vyzvednout na brance Ekocentra 
nebo stáhnout na stránkách www.md-
dmostrov.cz/ekocentrum, kde najde-
te včas i bližší informace. Vyfoťte se 
s vyluštěným vzkazem a foto pošlete 
na email eko@eko.mddmostrov.cz. 
Ze zaslaných fotografií vylosujeme tři 
výherce, které odměníme.

V Ekocentru oslaví Světový den vody V ekocentru se z pátku 31.března 
na sobotu 1.dubna uskuteční další 
NOC SE ZVÍŘÁTKY. Akce je vhodná 
pro školní děti ve věku 7-10 let. Chy-
bět nebude spoustu zábavy a legrace, 
soutěže a také noční hra. Přihlášky od 
čtvrtka 16.března on-line nebo v kan-
celáři EC. 

V březnu se mění i otevírací doba 
pro veřejnost. V sobotu 25. 3. 2023 
bude zahájen letní provoz! Ekocent-
rum tak pro vás bude otevřené nejen 
v týdnu, ale i o víkendech a státních 
svátcích vždy od 13:00 do 17:00 ho-
din. Pokud byste chtěli zvířátkům 
v Ekocentru udělat radost, můžete 
přinést nasbírané květy podbělu, pa-
mpeliškové listy i květy a suché pečivo. 

Prohlídky pro školská zařízení 
pak mohou pedagogové plánovat od 
pondělí do pátku v dopoledních ho-
dinách. Programy jsou určené pro 
školy, školky a školní družiny. Přihlá-
sit se mohou také zájmové skupiny 
dětí, organizace pro děti a mládež 
apod. Kompletní nabídku výukových 
programů a dalších aktivit naleznete 
na webových stránkách. Rezervace 
termínů: tel. 602 600 995 nebo email 
eko@eko.mddmostrov.cz. Kontakt: 
tel. 731 615 658, 602 600 995, FB: 
Ekocentrum MDDM Ostrov, www.
mddmostrov.cz/ekocentrum

 
Petra Žlutická, vedoucí EC
(Redakčně upraveno)

Ekocentrum je od roku 2007 nedílnou součástí volnočasových 
aktivit MDDM v Ostrově. Zaměstnanci ekocentra pořádají 
a realizují spoustu zajímavých akcí, které baví i vzdělávají.

ka. Je nutno říct, že počasí nás dlou-
ho napínalo, ale nakonec se vydařilo 
na výbornou. Každý den svítilo slu-
níčko a si tak mohli užívat příjem-
nou horskou atmosféru. Na akci se 
přihlásilo celkem 23 dětí. Každý den 
jsme jezdili na Božídarský Ski – are-
ál Hranice. Zde se dětem celou dobu 
věnovali naši instruktoři a mohly 
tak zdokonalovat svou jízdu. Během 
dopoledne zbyl také čas na doplnění 
energie malou svačinkou. Třetí den 
bylo místo lyžování zorganizováno 
plavání v bazénu. Děti se celý týden 
snažily pilně pracovat a naslouchat 
radám instruktorů. Ty pak mohly vy-
užít v závěrečném soutěžním slalo-
mu. Za svůj výkon si každý zasloužil 
diplom, medaili a sladkou odměnu. 

Všem děkujeme za účast a budeme 
se těšit příští rok! 

Filip Tomáň, MDDM Ostrov
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Pro letošní březen jsme pro čtenáře, kteří nestíhají 
včas vracet vypůjčené knihy, vyhlásili AMNESTII UPO-
MÍNEK, což znamená, že čtenářům budou prominuty 
všechny dlužné částky za pozdní vrácení. Doufáme, že se 
nám díky této akci vrátí všechny knihy, které se nám ne-
daří od čtenářů dostat zpět. Jsou-li mezi vámi „dlužníci”, 
pak se nebojte, přijďte své pohledávky v průběhu března 
vyřešit a začít opět s čistým kontem.

Někteří zvídaví návštěvníci knihovny si jistě všim-
li, že na chodbě v oddělení pro dospělé, blízko boční-
ho vchodu, je umístěn SELFCHECK [selfček]. Jedná se 
o samoobslužný pult s počítačem, monitorem a čtečkou 
čárových a RFID kódů, který můžete využít nejen k vrá-
cení vypůjčených dokumentů, ale také k jejich zapůjčení. 
Použití je zcela jednoduché, nemusíte se bát. U pultu je 
samozřejmě k dispozici jednoduchý návod a v případě 
potřeby můžete oslovit obsluhu, která vám ráda vysvětlí, 
jak se SELFCHECKEM pracovat. Po úspěšném a velmi 
kladně hodnoceném loňském ročníku soutěže LEXI-
-KON, jsem se rozhodli, že letos uděláme další ročník. 
Soutěž začíná již nyní, v březnu a končí posledním dub-
novým dnem. LEXI-KON je určen dětem a mládeži od  
3. do 9 tříd ZŠ (včetně nižšího stupně víceletého gymná-
zia). Soutěžit mohou jednotlivci, ale také školní kolekti-

Svaz knihovníků a informačních pracovníků 
vyhlašuje každým rokem březen měsícem 
čtenářů. V rámci této akce na podporu 
čtenářství i naše knihovna řadu akcí. 

vy. Cílem soutěže je plnit úkoly a získat co nejvíce bodů. 
Vítěze, jak jednotlivce, tak celý kolektiv, čekají zajímavé 
ceny – knihy, deskové hry, nocování v knihovně, poukaz 
na virtuální realitu, nebo třeba lasergame. Podrobná pra-
vidla naleznete na našich webových stránkách (mkost-
rov.cz) v sekci akce.

Toto je pouze hrubý přehled informací, které se týkají 
knihovny. Pokud byste chtěli o našich službách a akcích 
zjistit více, koukněte na naše webové stránky https://
mkostrov.cz/. Sledujte také náš FB profil (www.face-
book.com/knihovnaostrov), případně Instagram. Úpl-
ně nejlepší však je, když se k nám zajdete podívat a my 
vás rádi provedeme, poradíme a ukážeme. Nemusíte být 
zrovna velcí čtenáři, abyste si u nás našli to své – výsta-
vy, deskové hry, Nintendo, virtuální realita, 3D tiskárna, 
historie, ad.

Uvítáme jakékoliv dotazy a náměty. Zasílat je můžete 
na info@mkostrov.cz, nebo volejte: 354 224 970, 773 546 
490. Více na našich webových stránkách (mkostrov.cz).

Máte-li zájem o některou z našich akcí, REZERVUJ-
TE SI, prosím, vstupenku. Při malém počtu rezervací se 
může stát, že bude akce zrušena. Rezervaci lze provést 
telefonicky, e-mailem, osobně, ale také on-line na našich 
webových stránkách, přímo u vybrané akce. Rezervova-
nou vstupenku je nutno do 7 dnů vyzvednout, jinak do-
jde k jejímu zrušení.

Věříme, že si vyberete nejen z našich akcí, ale přede-
vším z našeho obsáhlého knižního fondu. Těšíme se na 
vaši návštěvu.

kolektiv MK Ostrov
(redakčně kráceno)

JAKÁ JE CENA BEZPEČÍ? 
Na to se bude ptát dvacátý pátý ročník festivalu Jeden svět.

Mezinárodně uznávaná akce každoročně přináší do kin desítky do-
kumentárních filmů o lidských právech a jejich porušování. Festival 
se letos poprvé rozšířil i do ostatních měst v regionu. Kromě lázeň-
ského města se nově bude promítat v Ostrově – v Jakoby kavárně 
a v sokolovském klubu Alfa. Letošní téma reaguje na současnou si-

Projekce v Karlovarském kraji:
3. března – předprojekce v kině Drahomíra
20. – 29. 3. – školní projekce v kině Drahomíra
24. března – slavnostní zahájení – Klub Paderewski – divadlo Husovka
25. března – Veřejné projekce – Klub Paderewski – divadlo Husovka 
26. března – Večerní projekce Ostrov – Jakoby kavárna
27. března – Večerní projekce Ostrov – Jakoby kavárna
31. března – Večerní a noční projekce v sokolovském klubu Alfa
1. dubna – odpolední projekce – výměník v KV Tuhnicích

Silné filmy, autentické příběhy, zajímaví hosté, debaty, hluboké zamyšlení, ale i zábava, setkání s milými lidmi, dobré jídlo, přátelské prostředí nebo 
pocit sounáležitosti, to vše můžete zažít na letošním festivalu Jeden svět v Karlovarském kraji. 

Růžena Podhorská, Člověk v tísni, o.p.s.
(redakčně kráceno)

tuaci ve světě. Ať už na válku na Ukrajině, energetickou krizi, ale 
i změny klimatu. Novinkou letošního ročníku je uvedení festivalu 
v klubovém prostředí, rozšířený debatní program, kapela, DJ a v ne-
poslední řadě virtuální realita. Festivalovou kampaň připravilo už 
pošesté Studio Matyáše Trnky. Spěchající postavy, odstrkování, ne-
jistota, strach a ohrožení. To jsou časté scény, které se v letošním 
vizuálu festivalu objevují. V Karlovarském kraji dvacátý pátý ročník 
Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech 
proběhne od 24. března do 1. dubna. 
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Už měsíce před volbami slibovali někteří z členů současné 
městské koalice, že znají recept na to, jak Ostrovský mě-
síčník vrátit tam, kde údajně byl. Že ví, jak vnést do jeho 
vydávání nový vítr. Jak to tedy vypadá v praxi? Koncem 
roku, tedy prakticky souběžně s volbami, skončila smlouva 
dosavadnímu šéfredaktorovi měsíčníku. Nedošlo k předá-
ní agendy měsíčníku a nikdo se nenamáhal, dnes již býva-
lému šéfredaktorovi, za ty dva roky práce ani poděkovat. 
To je asi ten nový vítr. V minulé redakční radě měsíčníku 
nebyli žádní aktivní politici. Vedení radnice do jeho podo-

Asi nový vítr… by nezasahovalo a vliv rady města na obsah se omezoval 
obvykle jen na úvodní slovo starosty. Přesto opozice kri-
tizovala měsíčník jako politický. Co ale udělala jako první 
opozice poté, co se dostala do vedení města? Do redakční 
rady dosadila politika ze svého středu. Asi nový vítr. V mi-
nulém období se v měsíčníku běžně tiskly příspěvky opo-
zice, pokud ovšem vůbec nějaké dodala. Tehdejší redakční 
rada odmítla pouze jeden příspěvek, který vyhodnotila 
jako skrytou předvolební prezentaci. A praxe po volbách? 
Nebyly otištěny rovnou dva příspěvky opozičních zastu-
pitelů. Prý nebylo místo. Někteří zastupitelé koalice totiž 
museli mít v měsíčníku hned po dvou článcích.

Jan Bureš, zastupitel města Ostrova

REAKCE RADNÍ PAVLÍNY LIŠKOVÉ NA ČLÁNEK ZASTUPITELE JANA BUREŠE

Každá změna přináší WIND OF CHANGE, tedy VÍTR 
ZMĚNY, o kterém zpívá baladu i známá německá skupina 
Scorpions. Je pravdou, že již dlouhou dobu se mi nelíbi-
la práce především šéfredaktora Ostrovského měsíčníku 
(OM). Žádná komunikace s přispěvateli a neuveřejňování 
článků. Chyběla mi zde rubrika pro přispěvatele (občany, 
zastupitele), která byla po roce 2018 zcela zrušena. Tedy 
logicky první změnou bylo neprodloužení smlouvy šéfre-
daktorovi, na kterém byla kupodivu shoda i se samotným 
panem šéfredaktorem, který nám sdělil, že ani on už nechce 
za současné změny na radnici a redakční radě OM v této 
práci pokračovat. Tvrzení pana Bureše, že nedošlo k pře-
dání agendy OM se nezakládá na pravdě. Ta byla předána 
panem šéfredaktorem nové člence redakční rady OM paní 
Novotné, která již v redakční radě pracovala, a tudíž nebyla 
žádným nováčkem. Za loajalitu a vstřícnost by mělo panu 
šéfredaktorovi poděkovat minulé vedení radnice. Pan Bureš 
má asi krátkou paměť, a proto mu ráda připomenu, že ak-
tivní politici v redakční radě byli, jsou a budou. Vždyť i on 

v pozici starosty města seděl v redakční radě OM dlouhých 
6 let (od roku 2004 do roku 2010). Navíc mnozí rádoby ne-
závislí členové redakční rady se následně ocitli na kandidát-
kách politických subjektů. Městské periodikum nemůže být 
apolitické, a to už z prostého důvodu, že vydavatelem je 
město, redakční rada je volena radou města a volení politici 
zde prezentují názory či práci ve prospěch občanů města. 

Nechci se rozepisovat, počítat články, fotografie bývalého 
vedení uveřejňované v OM nebo počet neuveřejněných pří-
spěvků zastupitelům, občanům, organizacím či nekomuni-
kaci s přispěvateli. Jako členka redakční rady chci posunout 
OM do další změny a pokusit se otočit zmiňovaný vítr smě-
rem k občanům města, jelikož městské periodikum je place-
no z městské kasy, tedy z kapsy každého z nás. Věřím, že vítr 
změny bude svěží, přinese lepší komunikaci s přispěvateli, 
vyváženost příspěvků, nové rubriky a samozřejmě prostor 
pro vyjádření jakýchkoliv názorů ostrovských občanů.

Pavlína Lišková, radní města Ostrova

Dobrý památník budí zájem a diskusi

Původní záměr památníku politickým vězňům v Ostrově 
pochází z přelomu tisíciletí. Mělo jít o sousoší uprostřed 
Mírového náměstí znázorňující tzv. ruský autobus, skupi-
nu vězňů svázaných ocelovým lanem. Takto se přepravovali 
muklové z tábora na pracoviště. Tento záměr realizován ne-
byl mj. proto, že náměstí z vrcholu domu kultury již jedna 
socha dominuje shodou okolností od politického vězně aka-
demického sochaře Jaroslava Šlezingera. Místo toho vznikl 
Památník veškerého násilí na Ostrovsku v kapli sv. Floriána. 
Je krásný, ale na okraji města a přístupný jen v rámci placené 
prohlídky areálu. K památníku politickým vězňům jsme se 
vrátili v roce 2018 ve spolupráci s architektkou Terezou Ka-
belkovou, která v Ostrově v roce 2016 prezentovala svou vizi 
využití Rudé věže smrti. Tereza má k tomuto tématu blízko. 
V jáchymovských lágrech nedobrovolně pobýval její dědeček. 
Naše zadání vycházelo ze záměru kultivovat celý prostor mezi 
DK a ČSOB. Výsledkem je památník REFLEXE, jako aktivní 
součást veřejného prostoru, s ambicí vzbuzovat zájem a zvě-
davost. Nově navržený památník je antracitový hranol – pe-
riskop, který odráží výše uvedenou sochu na DK. Reflektuje 
tak příběh autora sochy, která je z tohoto místa neviditelná. 

Je skrytá stejně jako historie jáchymovských uranových dolů 
dnešní společnosti. Kolemjdoucí musí příběh odhalit pohle-
dem do periskopu. Ten měl být situován na diagonální cestě 
parkem. Ta postupnou proměnou dlažby vypráví příběh věz-
ňů od ztráty svobody, přes věznění, až po návrat do „svobo-
dy“ v totalitní společnosti. Vymezuje se vůči ortogonálnímu 
systému cest v Ostrově. Je mírně zahloubena do terénu, čímž 
umocňuje příběh ztráty svobody. Součástí památníku má být 
expozice poválečných dějin Ostrova v DK, který samotný je 
mimořádný exponát a pracovnice informačního centra jsou 
připraveny jej každému zájemci představit. Dobrý památník 
má vzbuzovat zájem a emoce. Nejvíce se nyní diskutuje cena, 
která se z původních 10 mil. Kč vyšplhala na více jak 20 mil. 
Kč. Nutno znovu připomenout, že se jedná o revitalizaci celé-
ho „parku“ včetně úpravy neutěšeného prostoru před ČSOB. 
Debatovat je také možné o samotné podobě památníku včet-
ně dílčích řešení s cílem snížit cenu. O uskutečnění záměru 
v neposlední řadě rozhodne, zda se na projekt podaří získat 
dotaci z programu ITIKA na regeneraci veřejných prostorů. 
I tím, že se o památníku mluví, nezapomínáme na naše před-
ky, kteří zde nebo na nedalekém Jáchymovsku trpěli. 

Marek Poledníček, zastupitel města Ostrova



Z
 

R
E

D
A

K
Č

N
Í 

P
O

Š
T

Y Památník politických vězňů
Milí občané, rozhodla jsem se reagovat na článek 
pana Jana Bureše s názvem „Co všechno nebudeme 
mít (a mít jsme mohli)”. 

Zastavme se tedy u památníku politických vězňů, kte-
rý navrhlo a prosazuje minulé vedení města v čele s Ja-
nem Burešem. Podle studie má být památník postaven 
na pozemku, který není v majetku města. Na tomto po-
zemku by „údajně“ musela být zhotovena přeložka inže-
nýrských sítí. A nyní k“ památníku“. Vzhled samotného 
památníku-periskopu vysokého 8,5 m, který vypadá jako 
komín krematoria, mi nepřipadá důstojný k uctění pa-
mátky politických vězňů. Dále nerozumím pointě, proč 
má být socha, která je umístěna na střeše kulturního 
domu, viděna „periskopem“ zezadu, když jí každý může 
obdivovat z náměstí v celé své kráse zepředu. Zarazila 
mně však cena tohoto „díla“, která dle návrhu činí 21,5 
mil. Kč. Finanční prostředky musíme vydávat s rozva-
hou. Není pravdou, že bychom nechtěli uctít památku 
politických vězňů, ale jsem přesvědčena, že to lze udělat 
mnohem důstojněji a levněji. Například pamětní deskou 
umístěnou na kulturním domě.

Jaroslava Schneiderová 

OBLASTNÍ CHARITA DĚKUJE
Tříkrálová koleda 2023 je sečtena, děkujeme vám za 
vaši štědrost. 

Při letošní koledě bylo vybráno ve 33 pokladničkách 
celkem 104 234,- Kč, v Per ninku 6 727,- Kč, v Horní Blat-
né 8 223,- Kč, v Hroznětíně 29 558,- Kč, ve Velichově 5 
408,- Kč, v Merklíně 12 094,- Kč a v Ostrově 42 224,- Kč 
(vč. Tříkrálového odpoledne 4 071,- Kč). Z těchto finanč-
ních prostředků se naší Oblastní charitě Ostrov vrátí 
dle pravidel sbírky 65%, tj. cca 67 752,- Kč, které budou 
použity na vylepšení prostředí a příp. podporu našich 
Domovů pokojného stáří v Ostrově a Hroznětíně. Ostat-
ních 15% je určeno na podporu projektů Diecézní charity 
Plzeň, 10% na humanitární pomoc do zahraničí (pomoc 
dětem v Peru, Bolívii a Paraguaye v rámci projektu Adop-
ce na dálku v rámci projektu Střediska rozvojové spolu-
práce), 5% na podporu projektů Charity Česká republika 
a zbývajících 5% na režii sbírky. 

Děkujeme vám, kteří jste se jakýmkoliv způsobem 
zapojili! Naše poděkování patří všem dobrovolníkům 
a také Vám, kteří jste se otevřeli k této lidové tradici, ne-
chali se potěšit nebo překvapit koledníky a zároveň jste 
otevřeli svá srdce a obdarovali jste jejich prostřednictvím 
ty, kteří bez naší společné pomoci si pomoci nemohou. 

Děkujeme touto cestou také společnosti WITTE AC-
CESS TECHNOLOGY s.r.o. za již pravidelné povzbuzení 
klientů a zaměstnanců Domova pokojného stáří v Ostro-
vě, a to v podobě kytičky, drobného dárku, ale také pra-
covního trika, a v neposlední řadě pak i za významnou fi-
nanční podporu Domova. Díky tomu zažíváme, že i stáří 
může být hezké, chtěné a podporovatelné! Za OCHO TF. 

Oblastní charita nabízí řadu dalších dobrovolnic-
kých aktivit, a to v prostorách Klubovny v objektu bý-

EU mýtů zbavená?!
O EU se v hlavních sdělovacích prostředcích především 
nekriticky dozvíme, co dobrého nám přináší. Díky růz-
ným dezolátům, rozvracečům a protizápadním živlům se 
dozvídáme, jak nám prý EU škodí vlastně ve všem. Jak je 
to doopravdy? To by si měl každý v hlavě srovnat sám, ale 
k tomu je dobré si vyslechnout i lidi, kteří se EU věnují 
seriózně, mají k tomu odborné vzdělání, chuť a talent 
svá zjištění předávat dál. Takovou osobou je i Mgr. Libor 
Vondráček. Mladý, charismatický a pozitivně naladěný 
právník, který objíždí republiku se zastaví i v Ostrově. 
Své povídání včetně videoprojekce zahájí v prostorách 
restaurace PAPARAZZI na Starém náměstí v pondělí 13. 
3. 2023 od 17:30 hodin. Následně bude prostor i pro do-
tazy a diskuzi.

Miloslav Liška

Městský útulek Bety v roce 2022
Vážení přátelé,
v roce 2022 tomu bylo deset let, co Ostrovský Macík pře-
vzal do správy městský útulek. Za tu dobu se nám po-
dařilo ve spolupráci s městem realizovat mnoho změn. 
V útulku byla provedena rekonstrukce všech psích kot-
ců, které již dosluhovaly. Zakoupeny byly nové zateple-
né psí boudy, díky čemuž se zlepšily podmínky pro zde 
umístěné pejsky, v areálu byly položeny nové chodníky, 
což zde usnadnilo pohyb pracovníků útulku i jeho ná-
vštěvníků. Za nejvýznamnější a nejdůležitější považuje-
me dokončení stavby nového zázemí útulku v roce 2020. 
Vedle základního poslání útulku jsme vyšli vstříc obča-
nům města a zavedli služby, které zde doposud chyběly 
jako je například příjem uhynulých zvířat, hotel pro psy, 
možnost trvalého umístění psa, či venčení psů dobro-
volníky. Za deset let naší činnosti se útulek postaral již 
o 1 220 psů, z nichž převážná většina našla svůj domov. 
Díky naší informační strategii o odchycených psech byla 
průměrná doba jejich pobytu v útulku cca 1 den, poté se 
vrátili domů. V roce 2022 bylo do útulku přijato 62 psů, 
vyřazeno bylo 68 psů a 11 psů bylo kastrováno.

Děkujeme všem, kteří poskytli nový domov psům 
z útulku, městu Ostrov, MVDr. Molcarové, Městské po-
licii Ostrov za spolupráci, všem dárcům a dobrovolným 
venčitelům.

Marek Šinkovič, vedoucí útulku Bety, Ostrovský Macík, z.s.

valé Městské knihovny, Lidická 1036, 363 01 OSTROV 
(hlavním vchodem z ulice):
•  Jóga pro každého, která je určena pro pokročilé, ka-

ždé úterý od 18:00 hodin.
•  Meditačně relaxační odpoledne, které je určeno pro 

každého, každou středu od 17:30 - 19:30 hodin. Více 
informací se dozvíte na webových stránkách www.
ostrov.charita.cz.

 Tomáš Fexa, ředitel Oblastní charity Ostrov
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Růže pro starostu Leopolda II. aneb ostrovská stopa ve Vídni
O tom, že Vídeň nabízí svým návštěvníkům doslova ple-
jádu více než zajímavých míst, zřejmě netřeba dlouze 
spekulovat. Málokdo však ví, že v ní lze nalézt i jednu 
významnou ostrovskou stopu. Ta se přitom stala jedním 
z cílů našeho předvánočního pobytu v tomto centru bý-
valé podunajské monarchie. Tamní Kapucínská hrobka 
totiž již po dlouhé generace slouží k poslednímu odpo-
činku Habsburků, včetně příslušníků jejich rozličných ro-
dinných větví. Mezi nimi i té, která před první světovou 
válkou spojila své jméno s naším městem. Mezi svými pří-

Další střípek z historie porcelánky

 Produkce porcelánky byla v době největší slávy velmi 
různorodá. Od dvoumetrové šestidílné vázy, která upou-
tala pozornost na pařížské výstavě, přes čajové a jídelní 
soupravy, až po porcelánové medaile vydané u příležitos-
ti 600. výročí města Ostrov. Ročenka z roku 1934 uvádí, 
že porcelánka Pfeiffer a Löwenstein patřila v republice 
mezi pět nejvýznamnějších výrobců přepychového por-
celánu, figurek a šálků pro sbírky. 

Přepychový porcelán se vyznačoval dokonalým prove-
dením. Tenký mnohdy až průsvitný střep a  zdobné deko-
ry předních vídeňských umělců. V počátcích výroby byly 
porcelánové výrobky na spodní straně značeny jen vtlače-
nými počátečními písmeny majitelů, tedy P a L, případně 

Porcelánka Pfeiffer & Löwenstein byla v první 
polovině 20. století nejvýznamnějším průmyslovým 
podnikem v Ostrově. Porcelán se odtud vyvážel 
nejen do Evropy, ale doslova do celého světa. 
Pojďme si nyní výrobní sortiment trochu přiblížit.  

vytlačeným názvem města tedy Schlackenwerth. Později 
byl porcelán značen značkou většinou zelené či modré 
barvy, někdy i ve zlaceném provedení. Toto značení opět 
vycházelo z iniciál zakladatelů, které je občas doplněné 
o první písmeno názvu města tedy PL, PLS či PSL. Od 
roku 1926 byla pak používána značka PULS, zkráceně 
Pfeiffer und Löwenstein Schlackenwert. Často byly vari-
anty signatury doplněny ještě královskou korunkou. Pod 
znakem porcelánky je někdy také název celého souboru 
jako Vienna, Louisa, Calais, Saturn, Lydia, Stella. Poblíž 
signatury porcelánky bývá občas uvedena i firma pro 
kterou byl porcelán vyroben, např. K. Diamant Prague,  
H. Holzner Glaspalast Karlsbad apod. 

Myslím, že mohu s klidným srdcem říci, že se ještě 
v Ostrově v řadě domácností nějaký ten hrnek či talíř 
z produkce naší porcelánky najde. Sám dodnes některé 
talíře používám. Luxusnější kousky však jsou ale jen pro 
potěchu oka ve vitríně. Část produkce porcelánky Pfeif-
fer & Löwenstein, kterou za desítek let soustředil Spolek 
přátel města Ostrova, můžete vidět ve dvoraně zámku. 

Josef Macke Ukázka značek porcelánu porcelánky Pfeiffer & Löwenstein, foto Josef Macke

buznými zde totiž na věčnost odpočívá i významný ostrov-
ský starosta Leopold II., jehož památku jsme po několika 
letech opět uctili drobnou kyticí – symbolicky rudou a bí-
lou růží. Starosta našeho města, Jeho císařská a královská 
Výsost, arcivévoda rakouský, velkovévoda toskánský, Leo-
pold II. Habsburg-Lothringen se zapsal do dějin Ostrova 
nejenom jako vlastník místního zámku s jeho polnostmi 
a lesy, ale rovněž jako (moderně řečeno) mecenáš, během 
jehož působení v 60. letech 19. století došlo k výraznému 
rozvoji města. O schopnostech tohoto vskutku renesanč-
ního člověka i oblibě mezi místními svědčí rovněž fakt, že 
byl zvolen starostou hned třikrát za sebou. 

Jeho život se naplnil v Římě 29. ledna roku 1870 bě-
hem návštěvy u papeže Pia IX. (Senigallia). Po udělení 
posledního pomazání bylo rozhodnuto, že nebude pře-
vezen do Kapucínské hrobky ve Vídni, ale pochován 
v Římě v kostele Všech svatých. K následnému převezení 
Leopoldových ostatků a jejich uložení do císařské (Kapu-
cínské) hrobky tedy došlo až roku 1914.

Josef a Jan Železných

Josef a Jan Železných ve Vídni 
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Vážení čtenáři, 

správné znění tajenky křížovky z minulého 
čísla je HŘBITOVNÍ KOSTEL SV. JAKUBA.

Z úspěšných luštitelů jsme vybrali Jo-
sefa Královce ml., který vyhrál ostrovský 
nástěnný kalendář pro rok 2023. Výherce 
jsme kontaktovali.

V dnešní tajence se skrývá název mi-
mořádného vodního díla, které najdete 
v našem městě a je chráněnou přírodní 
památkou. 

Tajenku křížovky z tohoto čísla zašlete 
nejpozději do 15. března na e-mail: me-
sicnik@ostrov.cz; případně doručte do In-
focentra 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 sborník “Šlikové známí i neznámí” 
a jejich vliv na dějiny světového peněžnic-
tví. Jméno výherce zveřejníme v Ostrov-
ském měsíčníku. Redakce měsíčníku vám 
děkuje za zájem o křížovku a přeje příjem-
né chvíle při luštění.

Tvorbu křížovky zajišťuje grafická společ-
nost Alfasoft, s. r. o.

Tajenka křížovky o ceny
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