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Máme za sebou první měsíc no-
vého roku, který vám, pevně dou-
fám, přinesl hlavně radostné chvíle. 
Tak jako rodině, které se 2. 1. 2023 
ve 23:32 v KKN v Karlových Varech 
narodil první ostrovský občánek. Po 

propuštění z porodnice se vypravi-
lo vedení města předat novopečené 
mamince finanční dar města Ostrov  
(10 000 Kč) spolu s květinami a bla-
hopřáním. Příjemnou povinností pro 
mě bylo 4. 1. 2023 symbolické přestři-
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S L O V O  M Í S T O S T A R O S T K Y
Jmenuji se Kateřina Domalípová 
a byla jsem vašimi hlasy zvolena 
do zastupitelstva města. 

Chci vám touto cestou upřímně 
poděkovat. Vím, že mě předchází 
pověst, když ne dobrá, tak špatná 
určitě. Nehodlám nikoho přesvěd-
čovat, každý ať si mne zhodnotí 
sám. I zde se představím jinak, než 
jste zvyklí. Jsem dobrý ročník 1970 
a měla jsem to štěstí narodit se v Os-
trově, jehož jsem patriotem. I proto 
se snažím, aby můj majetek nedělal 
městu ostudu. Přiznávám, že vo-
lební výsledek byl pro mne velkým 
a příjemným překvapením. Méně 
příjemnými pro mne byly prakti-
ky, kterými se mě někteří politicky 
korektní kolegové v zastupitelstvu 
pokoušeli manipulovat – kdo s kým 
a jak z naší vítězné kandidátky 
bude ve vedení města, a že to tak 
musí být! Co bylo, to bylo. A pro-
tože mám opravdu svůj názor, tak 
se podařilo a v pozici místostarost-
ky mám na starosti majetek města 
v týmu lidí, kteří se pro spolupráci 
domluvili svobodně a bez nátlaku, 
neprosazují striktně pouze svůj zá-
jem a názor. 

Za své peníze jsem nakoupila, 
zrekonstruovala a udržuji nemovi-
tosti nejen v Ostrově. Majetek měs-
ta je pestřejší a rozsáhlejší, ale jsem 
přesvědčená, že na rozdíl od někte-
rých mých tituly ověšených před-
chůdců mám podstatně víc praktic-
kých zkušeností a zdravý rozum bez 
postranních zájmů, který mi pomů-
že při správě společného majetku 
bez titulů a kmotrovských praktik. 
Jsem ráda, že naše město má opět 
starostu, který ve volbách získal 
nejvíc hlasů, protože to považuji za 
správné. Navíc první zastupitelstvo 
ukázalo, že rada města funguje jako 
tým, ve kterém mají lidé rozdělené 
úkoly dle svých zkušeností. A že se 
tomu dlouholetí zastupitelé posmí-
vají? Je to pro ně asi nové. Snad si 
zvyknou a bude je to inspirovat ke 
konstruktivní spolupráci místo po-
litikaření a dokazování, že oni jsou 
v politice vyučení za ta dlouhá léta 
bez opravdové práce. Nebudeme 
se pod cenou jako naši předchůd-
ci zbavovat městského majetku, 
nebudeme jako náš nejmenovaný 
předchůdce psát do novin, že čle-
nové rady nemají vlastně na nic vliv. 

žení pásky v Nemocnici Ostrov, kde 
se slavnostně otevřelo nové oddělení 
intenzivní ošetřovatelské péče. Vý-
stavba moderního pracoviště s dvěma 
desítkami lůžek vyšla na téměř 50 mi-
lionů korun a dle generální ředitelky 
skupiny Penta Hospitals budou další 
investice následovat ještě letos. Ve 
stejný den v odpoledních hodinách 
proběhlo na Městském úřadě Ostrov 
také otevírání obálek na 8 plně zre-
konstruovaných bytů o velikosti 2+1 
v majetku města Ostrov. Důležitou 
událostí měsíce ledna bylo jednání 
rady města a volba nového ředitele 
DK Ostrov, kterým se stal Ing. Karel 
Tetur. Závěrem bych chtěl žákům ško-
lou povinným popřát krásné prožití 
jarních prázdnin. Kdoví, třeba se do 
Ostrova vrátí zima a na vás budou při 
čtení tohoto článku shlížet Krušné 
hory zasypané sněhem. 

David Hanakovič,
starosta města Ostrov

Nikdo není dokonalý, ale věřím, 
že se dopustíme jen minimálních 
chyb, a pokud je nebude opozice 
zbytečně nafukovat, budeme spo-
lečně spokojeně žít v našem krás-
ném městě.

Kateřina Domalípová,
místostarostka města Ostrov

3WWW.OSTROVSKYMESICNIK.CZ
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NOVÁ ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Všimli jste si, že se před městským 
úřadem objevila elektronická úřed-
ní deska? Můžete na ní snadno do-
hledat všechny informace, na které 
jste zvyklí z klasické vývěsky. Navíc 
je zde odkaz i na městský web, tak-
že kromě důležitých sdělení pro 

občany Ostrova nabízí elektronická 
deska i užitečné informace pro tu-
risty. Systém má intuitivní dotykové 
ovládání a nabízí i možnost zvětše-
ní písma pro lepší čitelnost.

red

Hledáme  kandidáty na ocenění Občan města roku 2022

která v uplynulém roce vykonala 
mimořádně významný čin – dosáh-
la úspěchů v oblasti vědy, kultury, 
sportu, vynikla při organizování spo-
lečenských aktivit ve městě, nezištně 
se angažovala v sociálních službách 
nebo jinak výraznou měrou přispěla 
k rozvoji města Ostrova a ke zvýšení 
kvality života našich občanů. Oceně-
ní „Občan města roku“ se uděluje 
také za celoživotní zásluhy a rovněž 
může být uděleno in memoriam. 

Jako každoročně dovolujeme 
si vás i letos oslovit s výzvou 
ke spolupráci při hledání 
význačné osobnosti, 

První ostrovské miminko roku 2023
Prvním ostrovským miminkem roku 
2023 je chlapeček Mark Šibrava. 
Narodil se v porodnici Karlovarské 
krajské nemocnice v Karlových Va-
rech v pondělí 2. ledna těsně před 

půlnocí. Šťastnými rodiči jsou ma-
minka Oksana Ukrainets a tatínek 
Lukáš Šibrava. Chlapeček vážil po 
narození 3 080 g a měřil 50 cm. Pro 
rodiče je malý Mark prvním společ-

ným potomkem, ale doma se na něj 
již těší také polorodí sourozenci, 
devítiletá Eliška a čtrnáctiletý Lukáš. 
Stejně jako v letech předchozích se 
i tento rok za prvním narozeným os-
trovským miminkem po propuštění 
z porodnice vypravilo vedení města. 
Starosta města Mgr. David Hana-
kovič předal novopečené mamince 
finanční dar města Ostrov spolu 
s květinami a blahopřáním. 

Kateřina Matyášová,
vedoucí odboru sociálních věcí  
a zdravotnictví, MěÚ Ostrov

Od roku 1997 bylo ocenění Občan města roku uděleno těmto osobnostem:

1997  Mgr. Zdenka Čepeláková,   
Dagmar Čurdová, Mgr. Ivan Matouš

1998  Jana Růžičková,  
Mgr. Irena Konývková

1999  Božena Poledníčková,  
Miroslav Kitzberger,  
Vladimír Novotný in memoriam

2000 Ing. Jan Zborník
2001 PhDr. Jaroslav Fiala
2002  Mgr. Lidmila Hanzlová,  

František Kůs

2003 Helena Valová, Stanislav Sojka
2004 Eva Pluhařová,  
RNDr. Vladimír Vít
2005 Radim Rulík
2006 ocenění nebylo uděleno
2007  MUDr. Marie Petrášová,  

Walburga Mikešová
2008 Vojtěch Písačka, Mgr. Jiří Navara
2009 František Jankovský
2010 Jan Mareš, Jiří Šmíd, Libuše Půdová
2011 ocenění nebylo uděleno

2012 Eva Žiláková
2013 Vladimír Pražma
2014 Josef Horák in memoriam
2015 Mikuláš Kriška, Vlastislav Mareš
2016 Zdeňka Janischová
2017 Ing. Václav Šrámek
2018 Mgr. Andrea Burešová
2019 Tomáš Lesser
2020  MUDr. Alice Valentová,  

Vladimír Kříž
2021 P. Mgr. Marek Hric

Ocenění může být taktéž uděleno 
osobnostem, které nežijí trvale na 
území města Ostrov. Touto cestou 
máte jedinečnou možnost těmto ne-
obyčejným lidem poděkovat a vyjád-
řit jim své uznání. 

Znáte-li někoho, kdo si podle vás 
toto ocenění zaslouží, podejte, pro-
sím, písemný návrh nejpozději do 
středy 15. března 2023. Návrh je 
možné doručit osobně do podatelny 
Městského úřadu Ostrov nebo po-
slat e-mailem na adresu: zzelezna@
ostrov.cz. Do návrhu uveďte jméno, 
případně i kontakt na navrhovanou 
osobnost, a připojte stručné zdůvod-
nění, proč je z vašeho pohledu právě 
tato osobnost vhodnou kandidátkou 

/ vhodným kandidátem na toto čest-
né ocenění. K návrhu připojte své 
jméno a kontaktní údaje (telefon, 
e-mail). V nejbližší době bude na 
webu města možné posílat doporu-
čení na toto ocenění pomocí formu-
láře. Doručené návrhy bude projed-
návat Rada města Ostrov a o nositeli 
ocenění za loňský rok rozhodne na 
svém zasedání Zastupitelstvo města 
Ostrov. 

Děkujeme vám za spolupráci 
a projevený zájem.

       
Zuzana Železná, 
referentka odboru kanceláře starosty 
a vnitřní správy,
MěÚ Ostrov
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Přátelské setkání na vlně UNESCO

Spolek sdružuje ČR, Rakousko a Německo a aktivně 
spolupracuje s obcemi a institucemi v česko-saském 
pohraničí. Bohulibou aktivitou, na kterou se spolek za-
měřuje, je vydávání známého periodika s dlouholetou 
tradicí pod názvem Krušnohorské noviny/Erzgebirgs-
-Zeitung, založené v roce 1880. 

Účelem návštěvy byla snaha o nastavení spolupráce 
a podpory ve prospěch Krušnohoří a pěstování dobrých 
sousedských vztahů v rámci česko-německé přeshranič-
ní spolupráce. Mezi diskutovaná témata patřila i národ-
ní památka Rudá věž smrti, která je jedním z pěti statků 
zapsaných v roce 2019 na Seznam světového kulturního 
dědictví UNESCO – jako jedna z komponent krajiny 

světového významu. Pan Steva Ittershagena jsme po-
zvali na pietní akt konající se každoročně u příležitos-
ti uctění památky politickým vězňům a kladení věnců. 
Následovala prohlídka Rudé věže smrti, která má v pro-
storách od letošního roku novinku – expozici připomí-
nající život vězňů v uranovém lágru tehdejšího komu-
nistického Československa. Společná shoda na jednání 
padla jednoznačně v tom, že je důležité připomínat si 
historii, její velké okamžiky, ale i stinné stránky. 

Dita Poledníčková,
manažer cestovního ruchu,
MěÚ Ostrov

V pátek dne 16. 12. proběhlo v kanceláři starosty setkání se zástupci Montanregionu Krušnohoří. 
O společnou schůzku s nově zvoleným starostou Davidem Hanakovičem a zároveň o utužení 
spolupráce v rámci UNESCO aktivit projevil zájem koordinátor saské zájmové skupiny 
Freiberská dráha a jednatel Montanregionu Erzgebirge Steve Ittershagen (do roku 2019 poslanec 
Saského zemského sněmu) a Petr Fišer – předseda Českojiřetínského mezinárodního spolku pro 
oživení Krušnohoří, kteří spolu aktivně vystupují a spolupracují. 

PODĚKOVÁNÍ DOBROVOLNÍKŮM 
DOBROVOLNICKÉ SLUŽBY TEREZA A NÁVŠTĚVY NAŠICH JUBILANTŮ
Díky Oblastní charitě Ostrov mohou občané města Ost-
rov využívat služeb Potravinové banky, Charitního šatní-
ku Veronika a Humanitárního skladu použitého nábytku. 
Zcela nezastupitelná úloha těchto služeb a výhoda jejich 
umístění na území města se ukázala a ukazuje nejen od 
března roku 2022, kdy na území našeho města začali při-
cházet uprchlíci z Ukrajiny. Potravinová banka, Charitní 
šatník i Humanitární sklad použitého nábytku pomáhají 
všem občanům především našeho města, kteří se ocitnou 
v tíživé sociální situaci, a to i ve spolupráci s odborem so-
ciálních věcí a zdravotnictví a úřadem práce. 

Město Ostrov si této spolupráce velice váží, proto 
bychom touto cestou chtěli poděkovat všem dobrovol-
níkům, kteří zajišťují výdej a příjem nábytku v Humani-
tárním skladu, výdej potravinové pomoci, příjem a výdej 
ošacení a obuvi v Charitním šatníku Veronika. A také 
těm, kteří navštěvují naše jubilanty s dárkovými balíčky, 

které pro ně pořizuje město Ostrov ve spolupráci s Po-
travinami U koupaliště. Děkujeme za jejich obětavost, 
kdy balíčky našim jubilantům roznášeli a svou návštěvou 
je jistě potěšili i v době pandemie COVID 19.

Prostřednictvím Ostrovského měsíčníku bychom také  
rádi sdělili, že město Ostrov od února letošního roku 
obnoví návštěvy jubilantů, kterým je 90 let a více. Naše 
seniory by po předchozí dohodě s dobrovolnicí z Dobro-
volnické služby Tereza společně navštívili také zástupci 
vedení města a odboru sociálních věcí a zdravotnictví. 
Bližší informace sdělí a na případné dotazy odpoví pracov-
nice odboru sociálních věcí a zdravotnictví, paní Simona  
Aiznerová, tel: 354 224 859, e-mail: saiznerova@ostrov.cz.

Kateřina Matyášová,
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví,
MěÚ Ostrov
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Sčítačky pomohou rozvoji 
cestovního ruchu v Ostrově

Ostrov, utajený klenot Krušnohoří
Ostrov odedávna vedle svých boha-
tých hospodářských aktivit platil za 
vyhledávanou turistickou destinaci 
pro krátkodobé pobyty. Hlavním 
magnetem města byla a stále je Zá-
mecká zahrada – současný Zámec-
ký park, který byl v 18. století nazý-
ván 8. divem světa a jehož dávnou 
a slavnou podobu jsme se snažili ve 
vybraných částech napodobit a při-
pomenout. K parku se samozřej-
mě váže i zámek se svou bohatou 
historií spojenou s významnými 
majiteli, kteří ostrovské panství 
obhospodařovali. Dalším neméně 
přitažlivým místem byl vždy Kláš-
terní areál – Posvátný okrsek, kte-
rý lákal tisíce poutníků z různých 
koutů Evropy nejen na bohatou 
barokní architekturu, ale také za 
pomocí a uzdravením. Na tyto pa-
mátky a atributy navazujeme i dnes 
a trvale je nabízíme návštěvníkům 

města. Patří k nim i nová část města 
spojena s významnou architektu-
rou ve stylu sorely, Rudá věž smrti 
– nově zařazena na Seznam kultur-
ního dědictví UNESCO, ale také 
přírodní památka Borecké rybníky, 
která nabízí oázu klidu, discgolfové 
hřiště a infosystém o místní fauně 
a flóře. Ostrov nabízí vskutku pes-
trou nabídku pro jedno- i vícedenní 
pobyty, pro jednotlivce, páry i rodi-
ny s dětmi. Je vyhledávaným a svou 
vzdáleností ideálním turistickým 
cílem pro hosty z lázeňských měst 
Jáchymov a Karlovy Vary i pro ná-
vštěvníky Krušných hor. Může být 
skvělým výchozím bodem za dalším 
poznáním regionu.

Kde budou instalovány sčítačky?
V současnosti pracujeme s infor-
macemi o vstupech do jednotlivých 
turistických cílů. V Ostrově jsme se 
proto rozhodli na několika místech, 

Město Ostrov v posledních letech výrazně zvýšilo marketingové aktivity 
v oblasti cestovního ruchu. Aby bylo možné vyhodnotit úspěšnost kampaní 
a do budoucna řídit další rozvoj, je nutné mít k dispozici daleko více 
analytických dat. A právě k tomu slouží nové ,,sčítačky‘‘.

která jsou pro nás důležitá z hledis-
ka pravidelného vyhodnocování 
údajů, osadit zařízení “sčítačka”. 
Jednalo se o místa, na kterých do 
té doby probíhalo tzv. ruční sčítání, 
mnohdy ovšem nepřesné. Sčítačky 
jsou nyní v Ostrově nově doplněny 
na Informační centrum Domu kul-
tury Ostrov, do Klášterního areálu 
a ke vstupu do Zámeckého parku. 
Po dokončení projektu a vycizelo-
vání technické instalace (připojení 
k wi-fi a stabilitě signálu) dochází 
v Ostrově ke sčítání na všech těchto 
místech:
• IC Na zámku, vstup do zámku
• IC v Domě kultury Ostrov
•  Klášterní areál, předpolí kaplí 

+ klášterní zahrada
• Zámecký park, Bílá brána 

Přínos projektu
Osazení sčítacích bodů v navrže-
ných místech zajistí zpětnou vazbu 
ohledně efektivity marketingových 
a dalších aktivit v oblasti cestovního 
ruchu. Budeme vědět, v jaké oblasti 
a v jakém časovém horizontu je nej-
větší pohyb turistů. 

Projekt INFORMAČNÍ A EVI-
DENČNÍ SYSTÉM PRO ROZVOJ 
CESTOVNÍHO RUCHU V OSTROVĚ 
byl spolufinancován z Programu pro  
poskytování dotací z rozpočtu Kar-
lovarského kraje na podporu aktivit 
v cestovním ruchu v Karlovarském 
kraji. www.kr-karlovarsky.cz

red
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Rozhovor s Barborou Tintěrovou
členkou rady Asociace turistických informačních center A.T.I.C. 
ČR za Karlovarský kraj a zároveň ředitelkou Lokální destinační 
agentury a KIS Mariánské Lázně, s. r. o.

Jak jste se dostala k práci v info-
centru a později na post radní 
A.T.I.C. ČR za Karlovarský kraj?

Práce v cestovním ruchu mě vždyc-
ky bavila, do infocentra jsem se však 
dostala náhodou. Začala jsem pra-
covat brigádně jako pokladní v di-
vadle a skončila na plný úvazek za 
přepážkou infocentra. Po pár letech 
jsem se stala vedoucí a nakonec ře-
ditelkou. Krajského zástupce v radě 
A.T.I.C. ČR si členská infocentra 
volí jednou za dva roky. Nominova-

ný může být kdokoliv z nich, násled-
ně proběhne volba. Mě nominovala 
předchozí členka rady, které právě 
končilo funkční období a zároveň 
končila svou práci v infocentru. Ni-
kdo jiný nominovaný nebyl, a tak mi 
funkce zůstala.

K čemu je důležitá certifikace in-
formačních center? 

JK TIC (jednotná klasifikace turis-
tických informačních center) vznikla 
před 10 lety. Důvodem bylo zejména 

Rada asociace je výkonným a nejvyšším orgánem mezi jednáními členského fóra. 
Radu tvoří 14 členů, je složena ze zástupců krajů - za každý kraj je volen jeden 
zástupce. Rada rozhoduje o přijetí členů, zrušení členství a udělení členského listu 
novým, řádným a mimořádným členům. Více na www.aticcr.cz.

sjednocení tehdy dvou existujících 
certifikačních schémat a definice 
standardu činností a rozsahu slu-
žeb TIC. Bylo také důležité odlišit ta 
pravá turistická infocentra od ostat-
ních „informačních“ agentur a spo-
lečností, které používaly symbol „i“ 
v jakékoliv formě a jenom mátly turi-
stickou veřejnost. Dnes smí symbol 
bílého i v zeleném poli používat jen 
certifikovaná TIC a turista má jisto-
tu, že v každém infocentru dostane 
přesně takové služby, které očeká-
vá. Dnes je certifikát v rámci JK TIC 
také často vstupenkou pro možnost 
získání dotací v oblasti cestovního 
ruchu. Je to zkrátka důkaz, že svou 
práci děláte dobře.

Spatřujete posun a vývoj informač-
ních center za dobu Vašeho půso-
bení v této oblasti?

Za dobu mé působnosti přibyla 
do naší skupiny dvě nová infocent-
ra v Karlovarském kraji (Informační 
centrum Na Zámku, pozn. red.), což 
mě moc těší. Mám také radost z po-
sledních dvou školení, které pořádá-
me pro své členy zdarma každý rok 
a které se snažím vybírat tak, aby mí 
kolegové nejen získali další vědomos-
ti, ale aby také měli možnost poznat 
místa, kam se běžně nedostanou, 
a více se seznámili se svými kolegy. 

Dita Poledníčková, 
manažer cestovního ruchu,
MěÚ Ostrov
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Jsou projekty, které nepřehlédnete, 

To je i případ dvou podzemních akumulačních nádr-
ží o objemu 8 m3, které slouží k zachytávání srážkové 
vody ze střešních konstrukcí. Následně se tato voda po-
užívá pro zálivku zahrad a zelených ploch. Díky skvělé 
práci úředníků z Odboru rozvoje a územního pláno-
vání jsme na celý projekt navíc získali dotaci z fondu 
Next Generation EU. Nádrže najdete u objektu MŠ My-
slbekova a v Klášterní ul. 141. V rámci reakce na změnu 
klimatu a boje se suchem se tak město Ostrov rozhodlo 

postupně začít realizovat opatření napomáhající hos-
podaření s dešťovou vodou ve městě a jejímu opětov-
nému využití.

Celý projekt byl zrealizován a předfinancován ze zdro-
jů města Ostrov. Po ukončení projektu, jeho vyhodno-
cení a závěrečné kontrole může být proplacena dotace, 
a to až do výše 100 % celkových způsobilých výdajů. 

red

PŘÍSPĚVEK ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝM DĚTEM 
Z ROZPOČTU MĚSTA OSTROV PRO ROK 2023

Pro stávající i nové žadatele připomíná odbor sociál-
ních věcí a zdravotnictví, že žádost o příspěvek se podá-
vá vždy na příslušný kalendářní rok, a to pouze jednou. 
Poskytnout ho lze dle pravidel dětem ve věku od 1 roku 
do 18 let s trvalým pobytem na území města Ostrov, kte-
rým byl Úřadem práce ČR přiznán příspěvek na péči. 
Jednorázový příspěvek od města je vyplácen v následují-
cích výších: 3 000 Kč dětem, kterým náleží příspěvek na 
péči v I. stupni závislosti na pomoci jiné fyzické osoby;  
6 000 Kč dětem ve II. stupni závislosti; dětem ve III. stup-
ni závislosti bude poskytnut příspěvek ve výši 8 000 Kč 
a dětem ve IV. stupni závislosti bude poskytnut jedno-
rázový příspěvek od města ve výši 11 000 Kč. Příspěvek 
je možné využít např. na lázeňskou léčbu nehrazenou 
ze zdravotního pojištění, případně na úhradu poplatků 
přímo souvisejících s lázeňskou léčbou, dále na rehabi-
litační léčbu nehrazenou ze zdravotního pojištění nebo 
na doplatek této léčby, na zakoupení nebo doplatek při 

zakoupení zdravotní nebo rehabilitační pomůcky, či na 
zakoupení jiných pomůcek, které příjemce potřebuje 
k odstranění, zmírnění nebo překonání následků svého 
zdravotního postižení, dále na úhradu nákladů za soci-
ální služby včetně dopravy a také na zakoupení speciál-
ních potravin, např. pro bezlepkovou dietu.

Formuláře žádosti o příspěvek spolu s pravidly jsou 
volně dostupné ve stojanech odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví Městského úřadu Ostrov, Jáchymovská 
1. Lze je najít také na webových stránkách města. Ter-
mín pro podání žádostí o příspěvek na rok 2023 je od 
1. 2. 2023 do 31. 10. 2023. Bližší informace k příspěvku 
podá Simona Aiznerová, tel. 354 224 859, e-mail: sai-
znerova@ostrov.cz, kancelář A108 v přízemí MěÚ.
 
Simona Aiznerová,
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, 
MěÚ Ostrov

Stejně jako v minulých letech, také letos poskytne město Ostrov jednorázový příspěvek 
zdravotně postiženým dětem. Účelem tohoto příspěvku je přímá pomoc dětem se 
zdravotním postižením a současně podání pomocné ruky rodinám, pěstounům a dalším, 
kteří se jim snaží pomoci v nelehkém životním údělu. V rozpočtu města je na tento účel 
pro rok 2023 vyčleněna částka 150 000 Kč.

a pak ty, které najdete doslova pod povrchem.
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Jak nenaletět katalogovým šmejdům?

Pojďme se podívat, jak takové podvodné nabídky vypa-
dají. Katalogové podvody jsou totiž něco jako výpalné. 
Drobný živnostník poplatek často raději zaplatí, aby 
měl klid.

Jak taková nabídka vypadá? 
Přijde vám například dopis, ve kterém stojí: Věc: 

Oznámení o zápisu do centrálního rejstříku firem. Na zákla-
dě registrace zápisu byla vaše firma zapsána do centrálního 
rejstříku firem. 

V dalším odstavci jste zahlceni odkazy na „nařízení 
2016/679“ a dalšími informacemi. 

Podvodníci, kteří podobné triky zkoušejí, spoléhají 
na nepozornost lidí a věří, že mladý nezkušený podni-
katel relativně malou částku zaplatí. Navíc dopis vypadá 
opravdu důvěryhodně a vzbuzuje dojem úřední kore-
spondence. Katalogoví šmejdi také často používají ná-
zvy, které navozují dojem, že jde o jakýsi státní registr. 
Vše je dotaženo do dokonalosti razítky a předtištěnými 
poštovními poukázkami pro úhradu. 

Další podezřelé firmy
Další nekalé praktiky používá firma ES Katalog. Její 

pracovníci volají podnikatelům z celé republiky a tele-
fonicky s nimi sjednávají smlouvy o reklamě. Tato firma 
zase zneužívá podobnosti svého názvu se službami zná-
mého portálu Seznam.cz. Pochybné nabídky rozesílá 
také společnost Data Information Service ČR, s. r. o., 
Česká komora firem a živnostníků, s. r. o., ČKFaŽ, s. r. o.,  
nebo VENGERBERG, s. r. o., která požaduje úhradu 
poplatku za zápis do Živnostenského portálu.

O K É N K O  P R O  P O D N I K A T E L E

Také Vám po založení živnosti začaly chodit výzvy k úhradě za zápisy a registrace 
do nejrůznějších katalogů a seznamů nebo nabídky na získání certifikátů 
,,Osvědčená firma‘‘ apod.? Pokud si nejste vědomi, že byste něco takového 
objednávali, mějte se na pozoru. V naprosté většině jde o tzv. ,,katalogové 
šmejdy‘‘ snažící se prodat službu, která vám mnoho užitku nepřinese. 

Od začátku února MAS Krušné hory vyhlašuje Pro-
gram na podporu Života v obcích v území MAS Krušné  
hory (dále jen Program). Spolky, obecně prospěšné 
společnosti, ústavy, nadace, církevní organizace, pří-
spěvkové organizace pracující s dětmi a mládeží a fy-
zické osoby mohou, dle  pravidel a podmínek stanove-
ných v Programu, od 1. 2. 2023 do 28. 2. 2023 požádat 
o finanční podporu na pořádání veřejné akce. Více in-
formací, na jaké akce a aktivity lze žádat, naleznete na 
https://www.mas-krusnehory.cz/zivot-v-obcich/.

Cílem Programu je finančně podpořit zkvalitnění 
a obohacení nabídky kulturních, sportovních, spole-

čenských a vzdělávacích akcí pořádaných v obcích/
městech v území MAS Krušné hory. Vyhlášeným Pro-
gramem bychom chtěli podpořit mládež v její aktivitě 
a zároveň zvýšit zájem lidí žijících v území MAS Krušné 
hory o dění v jejich obci a podpořit tak sounáležitost 
s územím. Program je spolufinancován Karlovarským 
krajem. 

Jana Urbánková,
ředitelka společnosti
vedoucí manažer pro CLLD,
MAS Krušné hory, o.p.s.

Program na podporu Života v obcích v území MAS Krušné hory

Zvládnete to sami
Portály provozované katalogovými šmejdy samozřej-

mě existují, a když nedopatřením požadovanou částku 
zaplatíte, zápis se v nich často i objeví. To je však to 
jediné, co se stane. Jejich návštěvnost je prakticky nulo-
vá a kromě poškozených firem na ně zavítá maximálně 
Policie ČR. Pokud chcete zviditelnit svou firmu, využij-
te služeb renomovaných vyhledávačů, kde je základní 
firemní zápis většinou zdarma a připlácíte si pouze za 
nadstandardní služby. 

Rádi vám pomůžeme při ohlašování nové živnosti 
i při problémech s katalogovými ,,šmejdy‘‘.

Odbor správní a živnostenský úřad,
MěÚ Ostrov
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Zcela výjimečný zážitek na vás čeká v březnu v našem kulturáku. 
Produkční Markétě se podařilo domluvit termín s Agenturou 
Harlekýn a přivézt tak do Ostrova exkluzivní představení SCÉNY 
Z MANŽELSKÉHO ŽIVOTA, které vzniklo podle známé filmové 
adaptace slavného švédského režiséra Ingmara Bergmana. 

Film o rozporuplném vztahu muže 
a ženy v manželství natočil v roce 
1972 a učinil tak s překvapivou prav-
divostí a otevřeností. Scénář napsal 
pro herečku Liv Ullmannovou po 
odeznění jejich hlubokého vztahu. 
Jeden z nejupřímnějších milostných 
příběhů v dějinách umělecké tvorby 
předvádí všechny polohy milostného 

vztahu, od okouzlení až po brutální 
rvačku. Vyjadřuje však také naději, že 
ti, co spolu prožili život, jsou svázáni 
něžným poutem a jeden pro druhého 
se nikdy nemohou stát cizinci. Těšit 
se můžete na Michala Dlouhého a Mi-
chaelou Badinkovou, kteří v před-
stavení opravdu září. Na divadelní 
adaptaci Scény z manželského života 

ZAŽIJTE BERGMANOVU SLAVNOU KLASIKU V DIVADLE

Od loňského února, kdy se v Domě 
kultury podařilo vybavit a otevřít 
sdílený fotoateliér, uplynul už rok. 
A od té doby se v Ostrově také znač-
ně zvýšil zájem o fotografování. 
Lektoři působící v ateliéru stačili 
pro zájemce uspořádat několik kur-
zů, třeba workshop lifestyle por-
trétu, zátiší či luminografie. Díky 
fotografce Dominice Dostálové se 
podařilo zorganizovat Krušnohor-

ský Fotofest s přednáškami a prak-
tickými ukázkami – foto make-up 
i práce s modelem nebo workshop 
analogové fotografie. V červnu 
proběhla společná výstava našeho 
fotoklubu s obdobným klubem ve 
Wunsiedelu, našem partnerském 
městě. Na závěr roku se pak konala 
repríza výstavy v Ostrově v Městské 
knihovně, za účasti kolegů z Ně-
mecka a místostarosty Wunsiedelu. 

K prvnímu výročí otevření ateliéru 
zahajujeme 1. února výstavu volné 
tvorby členů fotoklubu v podkroví 
Staré radnice. Zveme vás tímto na 
vernisáž od 17.30 za hudebního do-
provodu skupiny Kaufband z Os-
trova. Výstavu pak můžete navštívit 
až do 26. 2. 

 
Bořivoj Hořínek, 
Sdílený ateliér Ostrov

Sdílený ateliér Ostrov a fotoklub má první výročí

Únorová výstava bude věnována dí-
lům již etablované umělkyně půvo-
dem z Krušných hor, Helen Čubové. 
Výstavu s názvem Výtrusnice Helen 
ušila přímo na míru naší galerii. Skr-
ze koláž a kresbu reflektuje vše, co se 
dá vytrousit, aniž by to někomu schá-
zelo, a dál je schopné přežívat v nás 

všech. Srdečně vás zveme také na ver-
nisáž v sobotu 4. února od 17:00. 

V pátek 17. 2. od 17:00 proběhne 
v galerii již druhé setkání DRINK & 
DRAW. Jedná se o přátelské setká-
ní milovníků kresby, malby a všeho 
tvoření! Akce je pořádána ve spolu-
práci s kreativním uskupením pade-

de a tento rok se stane pravidelnou 
událostí. Těšíme se na vás!

V galerii máme také nově tzv. swa-
povací stojan – můžete k nám při-
nést oblečení, které už vám neslou-
ží, a na oplátku si vybrat něco, co se 
vám bude hodit. 
Kateřina Riegerová, Galerie Podhoubí

PROČ V ÚNORU NAVŠTÍVIT PODHOUBÍ

vás do Domu kultury srdečně zveme 
ve středu 8. března od 19.30 hod. Za-
čátek předprodeje jsme naplánovali 
na 1. února 2023, vstupenky zakou-
píte v předprodejích Domu kultury 
Ostrov. Doporučujeme náš web > 
dk-ostrov.cz, kde si v rubrice divadlo 
snadno najdete to, co vás zajímá, 
a kliknutím na nákupní vozík zakou-
píte vstupenky. Pokud byste chtěli 
být v obraze a mít přehled o akcích, 
které pořádáme, přihlaste se na webu 
do našeho newsletteru a novinky vám 
budeme zasílat přímo na e-mail.

Martina Novotná, tým DKO
Foto: archiv Agentury Harlekýn
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Neuběhl ani rok a Divadelní 
spolek Ochotníci Ostrov přichází 
s další premiérou celovečerní hry. 
Tentokrát padla volba na geniál-
ní komedii z pera Michaely Do-
ležalové a Romana Vencla Když 
se zhasne. Příběh se odehrává na 
vánočním večírku, kde dojde k zá-
sadnímu střetu dvou manželských 
párů. Za vším stojí důkladně se-
stavené předmanželské smlouvy 

a touha všech čtyř aktérů opus-
tit dosavadní stav bez následků 
a s kontem plným prostředků toho 
druhého. 

Režie se ujal principál divadel-
ního spolku Jan Mareš. V hlavních 
rolí uvidíte známé tváře: Lenku No-
votnou, Václava Novotného, Šárku 
Jarošovou a Pavla Franku. A na zá-
věr to nejdůležitější! Premiéru di-
vadelní hry Když se zhasne si mů-

Když se zhasne

Únorové filmové novinky nabízí české i zahraniční filmy 
všemožných žánrů a zajímavých obsazení. Vybrala jsem 
pro vás tři tipy, na které byste měli určitě zajít.

OSTROV – Když pominu to, že už 
sám název je nám blízký a že téma 
katastrofální dovolené už tu bylo 
mockrát, musím vyzdvihnout nád-
hernou přírodu thajského ostrova 
a krásnou kameru Václava Tlapáka. 
Herecké spojení Jiřího Langmajera 
a Jany Plodkové do sebe krásně za-
padá, a tak mám pocit, že vás dob-
rodružná komedie o rozhádaných 
manželích, kteří se stanou nedob-
rovolně trosečníky, bude bavit. 

MUŽ JMÉNEM OTTO – Film, je-
hož předlohou je celosvětový kniž-

ní bestseller „Muž jménem Ove“, 
vypráví příběh mrzouta Otta An-
dersona, který po ztrátě manželky 
přijde o smysl života. Otto je při-
praven všechno ukončit, ale plány 
mu naruší mladá živá rodina, která 
se nastěhuje do sousedního domu. 
Ano, i tohle už jsme mohli na filmo-
vém plátně vidět, ale to nehrál hlav-
ní roli Tom Hanks.

DĚTI NAGANA – Filmy se spor-
tovní tematikou nepatří mezi mé 
oblíbené, ale kdo by si nepamatoval 
turnaj století v Naganu, že? Nebo 

Na co zajít do kina?

Ostrov

Pojďte si užít prožitkový workshop 
PÁNEVNÍ DNO, nadupaný cviče- 
ním a teoretickými znalostmi o žen-
ském těle po porodu. Provedu vás 
cviky, které vám pomůžou zbavit se 
bolesti zad, odstranit inkontinen- 
ci a stáhnout diastázu. Naučím vás 
a teoreticky vysvětlím, jak aktivovat 
střed těla, aby cvičení bylo efektiv-
ní. Z workshopu si odnesete jak te-

oretické znalosti, tak praktické do-
vednosti v podobě souboru cviků, 
které budete moci cvičit samostatně 
doma.

Ráda byste cvičila, ale nevíte, jest-
li jsou pro vás cviky vhodné? Jste 
po porodu a nevíte, jak máte cvičit? 
Cvičíte a nevidíte žádnou změnu? 
Na všechny tyto otázky budete mít 
po absolvování workshopu odpo-

WORKSHOP PRO ŽENY 

kdo by o něm neslyšel? Překvapivé 
vítězství Čechů v zápase i celém tur-
naji ovlivnilo celou řadu tehdejších 
dětí, tak proč si tuto inspirativní vý-
hru nepřipomenout?

Celý únorový program kina najde-
te v kulturní příloze nebo na webo-
vých stránkách Domu kultury > dk-
-ostrov.cz. 

 Martina Novotná, tým DKO

věď. Workshop je vhodný pro všech-
ny ženy po prohlídce v šestinedělí, 
ale i pro ženy 20 let po porodu. Za-
čínáme 11. 3. od 14 do 17 hod. na 
Staré radnici v Ostrově. S sebou po-
hodlné oblečení vhodné na cvičení, 
podložku a 2 ručníky (ne osušku). 
Cena 850 Kč. Vstupenky zakoupíte 
v obvyklých předprodejích Domu 
kultury Ostrov. Více informací na 
andreaflorianova.cz.

Andrea Bučková, zdravotní trenérka

Divadelní komedie, která vaše bránice nepolechtá, 
ale provede na ně rovnou frontální útok!

žete vychutnat v úterý 28. února od 
19.30 v ostrovském Domě kultury.

Divadelní spolek Ochotníci Ostrov

Foto Když se zhasne, herečka Šárka Jarošová
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OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK ÚNOR 2023

HELEN ČUBOVÁ – VÝTRUSNICE
1. února - 28. února, Stará radnice - galerie Podhoubí
Otevřeno: Út-Ne 10.00–12.00 a 12.30– 17.00, vernisáž  
4. února 17.00 hod.
Výstava koláží a kresby. 

FOTOKLUB OSTROV 
1. – 26. února, Stará radnice Ostrov – půda
Otevřeno Út-Pá 13.00–17.00 a So-Ne 10.00–17.00 hod.
Výstava fotografií členů fotoklubu u příležitosti 1. výročí otevření 
sdíleného ateliéru. Vernisáž: 1. 2. v 17.30 hod., hudebně doprovodí 
Kaufband Ostrov.

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
Sobota 11. února, 15.00 hod., Dům kultury Ostrov  
– kinokavárna
Klasická pohádka v podání divadla Chaplini.

DRINK & DRAW
Pátek 17. února, 17.00–20.00 hod., Stará radnice  
– galerie Podhoubí
Kolektivní volné tvoření se sklenkou v ruce. 

EDWARD TAYLOR – HLEDÁM ŽENU, NÁSTUP IHNED
Neděle 19. února, 19.30 hod., Dům kultury Ostrov
Bláznivou komedii, která se strhne kolem jedné malé, ale nutné lži 
uvádí divadlo Palace, Praha. Hrají:  Marek Adamczyk, Marta Dancin-
gerová, Nela Boudová, ad. Režie: Jana Kališová

STARÁ A ZNOVUOBJEVENÁ ŘEMESLA
Středa 22. února, 13.00-17.00 hod., Stará radnice Ostrov
Pravidelné setkání pokračovatelů starých krušnohorských řemesel. 

BĚTUŠKA A KOUZELNÝ HRAD
Sobota 25. února 15.00 hod., Dům kultury Ostrov  
– kinokavárna
Klasická činoherní pohádka na motiva Boženy Němcové. Uvádí 
Liduščino divadlo. 

MICHAELA DOLEŽALOVÁ A ROMAN VENCL 
KDYŽ SE ZHASNE
Úterý 28. února, 19.30 hod., Dům kultury Ostrov
Premiéra. Uvádí Divadelní spolek ochotníci Ostrov. Co se stane, když 
se zhasne…

PROGRAM KINA

MUMIE
2. a 3. února, 17.00 hod. 
Připravte se na objevování nového světa. Španělsko, animovaný / 
dobrodružný.

OSTROV
2. a 4. února, 19.30 hod., od 12 let
Dobrodružný příběh z exotické dovolené. Česko, komedie / dobrodružný 
/ romantický.
 
ASTERIX A OBELIX: ŘÍŠE STŘEDU
3. února, 19.30 hod. a 4. února, 17.00 hod., 
Dobrodružná komedie nerozlučných hrdinů Asterixe a Obelixe se ten-
tokrát bude odehrávat 50 let před naším letopočtem a v Asii. Francie, 
komedie / dobrodružný.
 
KORZET
9. února, 17.00 hod., české titulky, od 12 let
Nadčasovým příběhem o odvážné ženě a její nehynoucí touze po 
svobodě. Rakousko / Lucembursko / Německo / Francie, životopisný.
 
AVATAR: THE WAY OF WATER
10. února, 17.00 hod., 3D dabing
Jake Sully a Neytiri založili rodinu a udělají cokoliv, aby spolu zůstali. 
USA, sci-fi / fantasy.

 
BEZ KALHOT: POSLEDNÍ TANEC
9. a 11. února, 19.30 hod., české titulky, od 15 let
Mike se vydává do Londýna, kde ho, jak doufá, čeká poslední štace 
s bohatou ženou, která má pro něj neodolatelnou nabídku. USA, 
drama / komedie.
 
MUŽ JMÉNEM OTTO
10. února, 20.30 hod. a 11. února, 17.00 hod., české titulky
Film, jehož předlohou je celosvětový knižní bestseller Muž jménem 
Ove. USA / Švédsko, komedie / drama. 
 
ŠŤASTNĚ AŽ NA VĚKY
16. a 17. února, 17.00 hod. 
Snímek představuje sondu do současných podob alternativních 
modelů partnerských vztahů. Česko, dokumentární. 
 
NĚKDO KLEPE NA DVEŘE
16. a 18. února, 19.30 hod., české titulky, od 15 let
Byli byste ochotní učinit neuskutečnitelné, kdyby to byl jediný způsob 
jak zachránit svět? USA, horor / mysteriózní.
  
ANT-MAN A WASP: QUANTUMANIA
17. února, 19.30 hod., 3D, 18. února, 17.00 hod.
Nejmenší a největší superhrdina od Marvelu se vrací na scénu. USA, 
akční. 
 
TÁR
23. a 24. února, 17.00 hod., české titulky, od 12 let
Oscarová herečka Cate Blanchett září v roli Lýdie Tár, jedné z 
nejslavnějších světových dirigentek. USA, drama.
 
DĚTI NAGANA
23. února, 20.00 hod., 25. února, 19.30 hod.
Rodinný film plný 90. let. Česko, sportovní.
 
NEZVĚSTNÁ
24. února, 20.00 hod. a 25. února, 17.00 hod., české titulky,  
od 15 let
Pokračování „notebookového“ thrilleru Pátrání (Searching). USA, 
drama / thriller.

PROGRAM AKCÍ

RELAXAČNÍ MALOVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ
Středa 1.února, 15.30 Městská knihovna Ostrov –  učebna
Relaxační odpoledne s antistresovými omalovánkami

ČEŠTINA PRO CIZINCE (ЧЕСЬКА ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ)
1., 6., 8., 15., 22., února , 17.00-18.30 ZŠ Májová Ostrov
Výuka českého jazyka určená především ukrajinským uprchlíkům; 
financováno z dotace Nadace OSF (навчання чеської мови, 
призначене насамперед для українських біженців; 
фінансується за рахунок гранту Фундації OSF)

KARETNÍ PODVEČER PRO DOSPĚLÉ
Čtvrtek 2. února, 16.00-18.00 Městská knihovna Ostrov – učebna
Odpoledne pro milovníky karetních her

DESKOVÉ HRY PRO DOSPĚLÉ
Čtvrtek 2. února, 17.00-20.00 Městská knihovna Ostrov  
– hudební a filmové oddělení
Herní podvečer pro milovníky složitějších deskových her

CZLAN EXOSPACE 2023
Pátek až neděle 3.-5. února, 15.00-13.00 Městská knihovna 
Ostrov – klubovna
Tradiční akce pro milovníky on-line počítačových her pořádaná  
ve spolupráci s CZLAN

VALENTÝNSKÉ TVOŘENÍ
Pondělí 6. února, 16.00-18.00 Městská knihovna Ostrov  
– učebna
Tvořivá dílna, na které si můžete vyrobit dárek pro své blízké. Lektorka: Emi-
lie Jenčíková (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s.)
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WWW.OSTROVSKYMESICNIK.CZ

JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
6.-10. února,  8.00-13.00 hod.
Určeno pro školní děti 7-12 let. Zajištěn oběd a pestrý program: 
hraní se zvířátky, Aquacentrum Agricola, krizové situace s MP Ostrov 
a další. Přihlášky online nebo v EC.

PROHLÍDKY A VÝUKOVÉ PROGRAMY  
PRO ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
Po-Pá v dopoledních hodinách
Jste pedagog a chcete pro svou třídu objednat výukový program k rozší-
ření probíraného tématu? Naše programy jsou určené pro školy, školky 
a školní družiny. Přihlásit se mohou také zájmové skupiny dětí, organi-
zace pro děti a mládež apod. Kompletní nabídku výukových programů 
a dalších aktivit naleznete na stránkách https://www.mddmostrov.cz/
ekocentrum-programy-pro-skolska-zarizeni. Rezervace termínů: tel. 602 
600 995 nebo email eko@eko.mddmostrov.cz

PROHLÍDKY PRO VEŘEJNOST
Po-Pá 13.00-17.00 hod.
Prohlédněte si venkovní voliéry i chovatelské klubovny. Najdete tu 
drobné hlodavce, hady, obojživelníky, pavouky, ryby, exotické i dravé 
ptáky, malé šelmy i skot. V odpoledních hodinách jsou vnitřní prosto-
ry vyhrazeny zájmovým útvarům.

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
1. února – 28. února, 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. 

VÝTVARNÉ DÍLNY PRO ŠKOLY A ŠKOLKY
1. února - 28. února, Letohrádek Ostrov, pobočka Galerie 
umění Karlovy Vary.
Klasické celoroční letohrádkové výtvarné programy i sezónní výtvar-
né dílny. Edukátor provádí přímo ve školách. 
V případě zájmu nás kontaktujte na tel.: 731 439 452 a e-mailu: 
letohradek@galeriekvary.cz.

LYŽAŘSKÁ ŠKOLIČKA
6.-10. února,  8.00-12.00 hod.
V době jarních prázdnin zveme děti na lyžování pod vedením zkušených 
lyžařských instruktorů. Program je určen pro školáky od 8 do 13 let.  
V případě nepříznivých sněhových podmínek je pro děti připraven ná-
hradní sportovní program. V ceně je teplý pitný režim, svačinky, doprava 
na Boží Dar, permanentky na vlek a středeční bazén s obědem.

MAŠKARNÍ PŘENOCOVÁNÍ V MDDM
2. února 17.00 - 3. února 13.00 hod.
Čeká nás oblíbené přenocování v domě dětí. Sportovní hry, soutěže 
a maškarní ples. V ceně strava, pitný režim, výroba masek a program 
po celé dva dny. Akce je určena pro děti od 7 do 13 let.

MASOPUST
Sobota 18. února, 14.00, sraz před Domem kultury Ostrov
Masopustní průvod povede ulicemi města se zastávkami u pošty, 
před Kozlovnou, u Staré radnice a průvod zakončíme u Ekocentra. 
Nebude chybět muzika, tanec a tradiční masopustní dobroty. Ohod-
notíme nejlepší dětské a dospělácké masky. 

PROVOZ BUDOVY MDDM OSTROV
Po-Pá 8-20hod. (kanceláře 8-17)

ZIMNÍ STADION
Rozpis k dispozici vždy na nástěnce zimního stadionu, na webu 
MDDM a FB. Tel. 601 089 332

TECHNICKÁ PORADNA: CHYTRÉ TELEFONY
Úterý 7. února, 10.00-12.00 Městská knihovna Ostrov  
– klubovna
Kapacita značně omezena, rezervujte si místa. Lektor: Jan Holub

ŽIVOT V KRUHU, 
ANEB ZVYKY A TRADICE V NAŠEM KRAJI
Středa 8. února, 17.00 Městská knihovna Ostrov – učebna
Pojďte se společně s chodovským historikem Milošem Bělohlávkem 
podívat na to, jak prožívali významné svátky a tradiční události naši 
předkové a původní obyvatelé našeho regionu.

DESKOVÉ HRY PRO DOSPĚLÉ
Čtvrtek 9. února, 17.00-20.00 Městská knihovna Ostrov  
– hudební a filmové oddělení
Herní podvečer pro milovníky složitějších deskových her

ČEŠTINA PRO CIZINCE (ЧЕСЬКА ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ)
13., 20., 27., února, 17.00-18.30 Městská knihovna Ostrov  
– učebna
Výuka českého jazyka určená především ukrajinským uprchlíkům; 
financováno z dotace Nadace OSF (навчання чеської мови, 
призначене насамперед для українських біженців; 
фінансується за рахунок гранту Фундації OSF)

KAUFBAND
Středa 15. února, 18.00 Městská knihovna Ostrov  
– Oranžerie Václava Havla
Koncert ostrovské folkrockové skupiny

DESKOVÉ HRY PRO DOSPĚLÉ
Čtvrtek 16. února, 17.00-20.00 Městská knihovna Ostrov  
– hudební a filmové oddělení
Herní podvečer pro milovníky složitějších deskových her

KRITICKÉ MYŠLENÍ A MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST
Čtvrtek 16. února, 17.00 Městská knihovna Ostrov – učebna
Ukážeme, jaká úskalí nás čekají při vyhodnocení informací, od 
psychologických a společenských omezení, nových formátů na 
internetu, až po cílené manipulace a nepravdy ve veřejném prostoru. 
(Demagog.cz)

TECHNICKÁ PORADNA: NOTEBOOKY
Úterý 21. února, 10.00-12.00 Městská knihovna Ostrov – klubovna
Máte problém s notebookem? Potřebujete poradit? Pak přijďte do 
naší technické poradny. Kapacita značně omezena, rezervujte si 
místa. Lektor: Jan Holub

POVÍDÁNÍ S BYLINKÁŘKOU
Čtvrtek 23. února, 17.00 Městská knihovna Ostrov – učebna
Povídání o bylinkách a jejich vlivu na zdraví s Kateřinou Bílkovou 
z Krušnohorské apatyky

DESKOVÉ HRY PRO DOSPĚLÉ
Čtvrtek 23. února, 17.00-20.00 Městská knihovna Ostrov  
– hudební a filmové oddělení
Herní podvečer pro milovníky složitějších deskových her

FREE LAN PARTY, VOL. 8
Pátek 24. února, 15.00-20.00 Městská knihovna Ostrov  
– klubovna
Vezmi kamaráda nebo kamarádku a přijďte si zahrát po síti

DESKOVÉ HRY PRO DOSPĚLÉ – HERNÍ SOBOTA
Sobota 25. února, 09.00-18.00 Městská knihovna Ostrov  
– hudební a filmové oddělení
Celodenní hraní určené milovníkům složitějších deskových her, 
registrace do 11.00

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA TÁBORY
Od 1. února probíhá přihlašování na všechny tábory MDDM a Ekocen-
tra. Veškerou nabídku táborů naleznete na www.mddmostrov.cz/tabory.
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Trocha statistiky: tentokrát se sou-
těže zúčastnilo 22 779 studentů z 34 
zemí a 704 středních škol (SŠ), SPŠ 
Ostrov v této konkurenci obsadila 
196. příčku, v rámci republiky (271 
SŠ včetně gymnázií) jsme 84. a v kar-
lovarském regionu PRVNÍ. Náš nejú-
spěšnější student, MARTIN KOVÁČ 
z E3, může hrdě hlásit, že je 218. 
na světě a 93. v ČR. „Jsme rádi, že 
studenty anglický jazyk baví a že 
dokáží ve škole nabyté vědomosti 
zúročit i mimo ni,“ s hrdostí shr-
nuje Mgr. Alena Závorová. A o tom, 
že to naši jazykáři se studenty umí, 
jistě svědčí i fakt, že před pár dny 
(27. 1. 2023) obdrželo 67 studentů, 
kteří v prosinci na naší škole skládali 
tzv. „cambridge zkoušky“ úroveň B2 
(54) a C1 (13), mezinárodně uznáva-
né certifikáty o úrovni svých jazyko-
vých dovedností, které jim mohou 
nahradit profilovou, tedy školní část 
maturitní zkoušky z angličtiny.

Než se letos rozloučíme s ma-
turitními ročníky, dopřejeme jim 
před vědomostním a dovednostním 
maratonem ještě trochu radosti – 
maturitní ples v GH Ambassador 
v Karlových Varech, a to ve dvou 
termínech. Plesové veselí zahájí 
maturanti tříd S4 a E4 10. 03. 2023 

a následovat bude 24. 03. 2023 de-
korování tříd AT4, I4, V4. Ostatní 
průmyslováci se kulturně vyžívají 
při návštěvách divadelních předsta-
vení v Mostě či Praze, návštěvách 
knihoven či vzdělávacích exkurzích 
(ŠAVS a ŠKODA AUTO Mladá Bo-
leslav, MěÚ či Stavební odbor Ost-
rov). A pokud se žáci orientují spíše 
na profesní stránku studia, zadařilo 
se jim v soutěžích jako je AUTOJU-
NIOR 2023, ekonomická olympiáda, 
soutěž v psaní na stroji či finanční 
gramotnosti, kde postoupili v před-
chozích týdnech do okresních kol. 
Silná skupina studentů bude 1. 2. 
2023 bojovat a obhajovat dlouhodo-
bě vynikající výsledky v republiko-
vém kole Bobříka informatiky.

SPŠ Ostrov nevychovává jen od-
borně zdatné a jazykově vybavené 
odborníky, ale i odpovědné občany. 
Třída V2 např. připravila pro žáky 
školy 1. kolo STUDENTSKYCH VO-
LEB PREZIDENTA s výsledkem: 1. 
Petr Pavel, 2. Danuše Nerudová, 3. 
Andrej Babiš. A případně se chystají 
i na kolo druhé. Třída I3 a několik 
dobrovolníků z jiných tříd v dopro-
vodu Mgr. Marcela Biskupa navštívi-
la transfúzní stanici v Karlových Va-
rech. Žáci, kteří splňovali dárcovská 

Kaleidoskop SPŠ Ostrov

Celý prosinec se všichni žáci a pe-
dagogové ZŠ Ostrov Krušnohorská 
pečlivě připravovali na jednu z nej-
větších a nejúspěšnějších akcí školy. 
Tou je Vánoční besídka, kterou kaž-
doročně pořádáme v Domě kultury 
Ostrov. I tentokrát se celé hlediště 
zaplnilo žáky, zaměstnanci školy, 
rodiči žáků, ale například i hosty 
z domova v Perninku. Mohli jste 
zhlédnout jak zdařilý tanec, zpěv, 
tak dramatizace pohádek. Veselá 
a vtipná představení, při kterých 
zněly sálem salvy smíchu, střídala 
dechberoucí a dojemná vystoupení, 

při kterých nejedno oko nezůstalo 
suché. Děkujeme všem, kteří přispě-
li svým střípkem do mozaiky této 
tradiční a velmi zdařilé akce! Bude-
me na ni jistě vzpomínat až do dal-
šího ročníku plánovaného na prosi-
nec 2023, na který bychom vás rádi 
touto cestou s předstihem pozvali.

Žáci dále vystupovali v DPS Kvě-
tinka. Žáci zde recitovali, zpívali, 
tančili a nakonec společně se seni-
ory zdobili vlastnoručně upečené 
perníčky a živě diskutovali. Žáci 
také navštívili Gymnázium Ostrov, 
kde se zúčastnili přednášek, poku-

Ohlédnutí za Vánoční besídkou sů nebo pracovali s mikroskopy. Za 
odborné vedení děkujeme paní uči-
telce Kateřině Ledvinové.

Na závěr gratulujeme našim vítě-
zům ve výtvarné soutěži s názvem 
„Nech brouka žít“ pořádané Kar-
lovarským krajem v rámci EVVO.  
Třída II.B se pod vedením pí učitel-
ky Z. Žitné umístila na 1. místě ve 
své kategorii. 2. místo ve své katego-
rii obsadilo 3. odd. naší školní dru-
žiny pod vedením pí vychovatelky  
M. Abdulnourové. Užili se krásné 
ceny i slavnostní raut.

Petra Krajčová, 
ZŠ Ostrov Krušnohorská
(redakčně kráceno)

kritéria a našli odvahu, darovali spo-
lu s třídním učitelem následně krev. 
Zatím stanice získala 10 prvodárců, 
protože většina třídy zatím nedosáh-
la 18 let. 

Své tituly Inženýr junior si od nás 
v sobotu 21. ledna odnesla již druhá 
skupina mladých technických nad-
šenců z řad široké veřejnosti a po-
kud u nás chcete zahájit přípravu na 
svou budoucí profesní kariéru, tak 
nezapomeňte, že uchazeči o studi-
um odevzdávají přihlášky na sekre-
tariát školy do 1. března 2023.

Lenka Bardová, 
SPŠ Ostrov

Začněme tím nejaktuálnějším. Již osmkrát jsme se jako 
škola zúčastnili mezinárodní soutěže BEST IN ENGLISH 
a naši studenti v nelehkém boji obstáli opět na výbornou.
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Oddíly sport pro všechny, badmin-
ton, karate, lyžování, stolní tenis, 
šachy, tenis a volejbal mají celkem 
262 členů. Co nás však těší nejvíce, 
je vzrůstající podíl dětí a mládeže. 
Zatímco v roce 2017 byl počet členů 
257, z toho 37 dětí, v roce 2022 je 
to 262 členů a z toho 50 dětí. Sto-
jí za tím především výborná prá-
ce trenérů v některých oddílech, 
kterým se snaží TJ Ostrov vytvořit 
ty nejlepší podmínky jak finanční 
cestou dotačních titulů, tak i záze-
mím, které zajišťujeme, a to nejen 
pronájmem různých sportovišť, ale 
i správou vlastní sportovní haly. 
O to více mrzí informace, že se za-
staví příprava nové haly, která byla 
koncipovaná nejen pro naše oddíly, 
ale i pro jiná úspěšná odvětví sportu 
v našem městě, jako jsou například 
florbalisté, kteří po takovém zázemí 
volají již léta. A nejsou to jen flor-
balisté – halu s hledištěm by jistě 

TJ OSTROV ZŮSTÁVÁ TRÉNOVAT VE STARÉ HALE

8. ledna oslavila úctyhodných 97 let 
paní Dagmar Čurdová. Mnozí po-
hybu chtiví si ji budou pamatovat, 
mimo jiné, z tělocvičny 3. ZŠ. V Os-
trově se věnovala cvičení žákyň od 
šedesátých let. Mnohdy cvičilo v tě-
locvičně současně až 50 cvičenek. 
Děkujeme za mnohaletou oběta-
vou práci nejdříve pro oddíl ZRTV 
a poté v Asociaci sport pro všechny 
při TJ Ostrov. Oceněna byla i jako 
Občan města Ostrova roku 1997. 
Vzpomínáme na tu naši velkou par-

tu cvičitelů a cvičitelek, především 
paní Miladu Tripalovou, Marii Ja-
rošovou, Milenu Smolovou, Maryš-
ku Drozenovou, Ninu Kempfovou, 
Věru Mrázovou, Vlastu Lukášovou 
a další. Všechny ani nelze vyjmeno-
vat, vždyť jich bylo přes 20.

Bohužel v dnešní době máme ne-
dostatek cvičitelů, přestože by se ur-
čitě šikovní mladí lidé našli.  

Zdena Braunová, předsedkyně,
za oddíl Sport pro všechny, TJ Ostrov

Poděkování za dlouholetou činnost v TJ Ostrov

Tento školní rok začala pravidelně 
chodit na volejbalové tréninky v Os-
trově spousta dětí. Za velký nárůst 
počtu nových volejbalistů vděčí-
me hlavně volejbalovému kroužku 
v MDDM Ostrov. Zájem o volejbal 
v Ostrově mají převážně dívky ve 
věkové kategorii od 7 do 15 let, za-

čátečníci i pokročilí. Tréninky jsou 
v pondělí od 17:30 do 19:00 a ve 
čtvrtek od 17:00 do 18:30 v nové tě-
locvičně na ZŠ Myslbekova. Vzhle-
dem k velkému počtu dětí plánuje-
me příští školní rok přidat trénink, 
který bude pro nejmenší děti a ty, 
co s volejbalem teprve začínají. Mo-

Volejbalovému klubu Ostrov se daří 

uvítali závodní modeláři, mažoretky 
a také studenti místního gymnázia, 
kteří již tradičně využívají halu v do-
poledních hodinách k výuce tělesné 
výchovy. Na posledním zastupitel-
stvu jsme se dozvěděli, že pokud 
chce TJ Ostrov novou halu, má si ji 
postavit za své prostředky. Jedním 

mentálně se naši nejmladší připra-
vují na svůj první turnaj minivolej-
balu, který je čeká poslední víkend 
v lednu. Závěrem bychom chtěli 
poděkovat rodičům, že své děti 
podporují ve volejbalu, a doufáme, 
že je to bude bavit a budou i nadále 
pokračovat. 

Viktor a Eva Skořepovi 

S nástupem nového roku přichází vždy ruku v ruce 
hodnocení toho uplynulého. TJ Ostrov patří již 
neodmyslitelně k tradičním a úspěšným sportovním celkům 
u nás ve městě a sdružuje zatím osm sportovních oddílů.

dechem je nutné dodat, že tato hala 
byla připravovaná jako nejlevněj-
ší řešení právě i pro ostatní celky, 
které nepatří pod křídla TJ Ostrov. 
Nezbývá nám tedy než se o naši sta-
řičkou halu dále vzorně starat jako 
dosud, aby nám sloužila co nejdéle 
a my jako sportovní oddíl i nadá-
le přitahovali ke sportu zejména 
mladé ročníky a pokračovali tak ve 
sportovní tradici TJ Ostrov. Sledujte 
nás na www.tjostrov.cz.

Ladislav Martínek, 
předseda TJ Ostrov 
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Upozornit bychom chtěli přede-
vším na kurz češtiny pro cizince, 
který probíhá již od ledna a končit 
bude v červnu 2023. Máte-li ve svém 
okolí nějakého zájemce, určitě mu 
o kurzu řekněte. Výuka českého ja-
zyka je určena především ukrajin-
ským uprchlíkům a probíhá střídavě 
v učebně MK Ostrov a na ZŠ Májová 
Ostrov pod vedením certifikované 
lektorky Lady Budinské. Kurzy jsou 
bezplatné, probíhají ve spolupráci 
se ZŠ Májová Ostrov a mohou se 
konat díky finančnímu příspěvku 
z grantové výzvy s názvem Nefor-
mální vzdělávání v knihovnách, kte-
rou vyhlásila Nadace OSF na konci 
loňského roku. 

Upozornit bychom chtěli také na 
pravidelné dvouměsíční tematické 
výstavy knih na recepci. Jedná se 
o výběr knih z našeho fondu, které 
mají na Databázi knih (databazek-
nih.cz) 80% a vyšší hodnocení. Jejich 
výpůjčkou a přečtením jistě neudělá-
te chybu. 

V březnu nás čeká Noc s Ande-
rsenem. Termín vychází na 31. 3. 
2023 až 1. 4. 2023. Jedná se o noco-
vání v knihovně na téma pohádky 
Ošklivé káčátko. Noc s Andersenem 
je určena dětem od 1. do 5. třídy ZŠ 
(včetně), které jsou našimi čtenáři 
a pravidelnými návštěvníky. K účasti 
na akci budou děti muset splnit tři 
úkoly: Vyplnit on-line test na našich 
webových stránkách, namalovat 
nám obrázek s jejich nejoblíbeněj-
ší pohádkovou postavou, bytostí 
či hrdinou (mohou jak v knihovně, 
tak doma a pak nám ho přinést) 
a poté splnit úkol přímo v knihov-
ně. Startujeme 1. 2. 2023. O akci 
je každoročně velký zájem, avšak 
počet míst je omezený na 20 dětí.  
S plněním úkolů tudíž neváhejte. 

Léto je sice ještě daleko, ale již 
jsou naplánovány termíny knihov-
nických příměstských táborů. I letos 
budeme pořádat dva turnusy, a to 
v těchto termínech: 1. turnus od 10. 
7. do 14. 7., 2. turnus od 14. 8. do 
18. 8. Cena jednoho turnusu činí  

Milí čtenáři a příznivci knihovny,
přehled našich únorových akcí naleznete v kulturním 
přehledu, který je součástí tohoto čísla Ostrovského 
měsíčníku

1 500 Kč. Maximální kapacita turnu-
su je 20 dětí od ukončené 1. třídy až 
do 6. třídy ZŠ (včetně). Přihlásit se 
můžete on-line od 6. 3. 2023 na na-
šich webových stránkách mkostrov.
cz, kde také najdete více informací 
o našich akcích a službách. Sledo-
vat nás můžete také na Instagramu 
a Facebooku Uvítáme jakékoliv do-
tazy a náměty. Zasílat je můžete na 
info@mkostrov.cz nebo volejte 354 
224 970, 773 546 490. Máte-li zájem 
o některou z našich akcí, REZER-
VUJTE SI, prosím, vstupenku. Při 
malém počtu rezervací se může stát, 
že bude akce zrušena. Rezervaci lze 

Klášterní areál v Ostrově, tzv. Po-
svátný okrsek, patří mezi nejnavště-
vovanější turistické cíle v našem 
městě. V uplynulém roce přivítal 
rekordních 17 591 návštěvníků, 
které přilákaly nejen stálé expozice 
a výstavy, ale i nejrůznější kulturní 
akce. Již tradičně nejúspěšnější byly 
klášterní koncerty vážné hudby, ze-
jména vystoupení Karlovarského 
symfonického orchestru a operní 
recitál Andrey Kalivodové a Jakuba 
Pustiny. V zimním období návštěv-

nost areálu klesá, proto bude objekt 
od 3. února uzavřen. Toto období se 
využije na inventarizaci vystavených 
exemplářů, k přípravě nové expozi-
ce, k vrácení zapůjčených exponátů 
a přípravě propagačních materiálů 
pro návštěvníky. Brány klášterního 
areálu se veřejnosti znovu otevřou 
v sobotu 1. dubna – a nebude to 
apríl!

Jaroslava Uremović Jůnková,
Vedoucí Klášterního areálu Ostrov

ZIMNÍ UZÁVĚRA KLÁŠTERNÍHO AREÁLU

provést telefonicky, e-mailem, osob-
ně, ale také on-line na našich webo-
vých stránkách, přímo u vybrané 
akce. Rezervovanou vstupenku je 
nutno do 7 dnů vyzvednout, jinak 
dojde k jejímu zrušení.

Věříme, že si vyberete nejen z na-
šich akcí, ale především z našeho ob-
sáhlého knižního fondu. Těšíme se 
na vaši návštěvu.

Kolektiv MK Ostrov
(redakčně kráceno)

OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK ÚNOR 2023
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Jako novinku představilo muzeum 
na podzim roku 2022 multimediál-
ní část STROJ ČASU, který dospělé 
i dětské návštěvníky přenese do doby 
stříbrné, cínové i uranové horečky. 
Útroby výtahu i imitovaný prostor 
důlní šachty a štoly nabídnou histo-
rický exkurz s video projekcemi. Zá-
jemci si mohou vyzkoušet i 3D brýle 
s 360° vizualizací, díky které budou 
v přímé realitě při krušení surovin, 
ve stoupovně nebo mincovně. No-
vinka je součástí společného projek-
tu s názvem „Železo, cín a umělecká 
řemesla“ mezi městy Schwarzenberg 
a Abertamy a představuje dobové 

svědectví o Hornické kulturní kra-
jině Erzgebirge/Krušnohoří, kte-
rá v roce 2019 díky svému unikátu 
vstoupila na Seznam světového kul-
turního dědictví UNESCO. V expozi-
ci rukavičkářství je více než 300 kusů 
exponátů souvisejících s výrobou ru-
kavic z místní produkce. Ta svým ex-
portem přesahovala dalece hranice 
Čech. Rukavičkářské řemeslo mělo 
v Abertamech tradici trvající sto pa-
desát let. Návštěvníci uvidí speciální 
šicí stroje, různé druhy usní, rozlič-
né vzory a velikosti rukavic, ale také 
jednou za měsíc šičky, které staré 
řemeslo rukavičkářství předvedou 

Každý Ostrovák zná letohrádek. 
Tato nádherná subtilní stavba z pře-
lomu renesance a baroka zažívá v le-
tošním roce svou třístou čtyřicátou 
zimu. Ano, letohrádek byl dostavěn 
roku 1683! Jeho pozdější úpravy 
jsou důkazem lásky šlechtičny k její-
mu muži-vojevůdci. Tato žena svého 
manžela tak milovala, že později ne-
chala letohrádek vymalovat iluzivní 
freskovou výmalbou, která oslavuje 
všechny ctnosti jejího muže. O je-
jím vzdělání a inteligenci svědčí to, 
že neváhala zaplatit původem ital-
ské umělce, kteří vytvořili interiéry 
připomínající paláce benátských 
dóžat. Na stropě ostrovského le-
tohrádku rozehráli rej antických 
božstev a alegorických postav. A tak 
se pod Krušnými horami setkal bůh 
Apollón a Jupiter s bohyní Dianou 
a Venuší a pod klenbou letohrádku 
tančí již více než tři staletí svůj ne-
beský tanec. Snad díky své univer-
zální kráse přežil letohrádek mnoho 
protivenství osudu, jako byly války 
a totality. Od roku 1961 slouží jako 
galerie moderního a současného 
umění a dnes je pobočkou Galerie 
umění Karlovy Vary. 

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

 4. 2. Mariánské Lázně - Zimním krajem léčivých vod   
 11. 2. Soutok Střely s Berounkou: Z Kopidla do Liblína  
 18. 2. Smrčiny: Aš – Memoriál Míry Redlicha      
 25. 2. Pernink – Marzebilla

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

Zima v Letohrádku Ostrov
Je nám ctí, že v tomto roce bude-

me moci návštěvníkům letohrádku 
představit špičkové české umění 
ve dvou velkých výstavách, které 
budou probíhat od začátku května 
do poloviny října. Jedná se o výsta-
vu s názvem „Říká se, že nová vlna 
je mrtvá!“, která představí nejlepší 
česká díla vzniklá v osmdesátých 
letech. Druhou velkou výstavou, 
kterou můžeme považovat za ret-
rospektivní, bude výstava děl míst-

ního významného fotografa a kon-
ceptuálního umělce, pana Bořivoje 
Hořínka.

Letohrádek ožije výstavami a ak-
cemi pro školy a veřejnost až v let-
ních měsících. Ale manýristickou 
perlu obklopenou nádherným par-
kem můžete (po domluvě na čísle 
731 439 452) navštívit i mimo vý-
stavní sezónu. Těšíme se na shleda-
nou v Letohrádku Ostrov. 

Jiří Karpowicz, 
Letohrádek Ostrov

na místě a výrobky kožených rukavic 
nabídnou k prodeji. Více informací 
na www.mesto-abertamy.cz/turista/
informacni-centrum/. 

Dita Poledníčková, 
manažer cestovního ruchu,
MěÚ Ostrov

Informační centrum spolu s muzeem v Abertamech 
nabízí stálou expozici věnovanou staleté řemeslné tradici 
rukavičkářství a rozsáhlou mineralogickou expozici 
z Jáchymovska.
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S koncem roku je na programu jed-
nání zastupitelstva města vždy je-
den z nejdůležitějších bodů, které 
zastupitelé projednávají. Tím dů-
ležitým bodem je rozpočet města, 
bez kterého by se v našem městě 
neuskutečnilo prakticky nic. Původ-
ní rozpočet, který byl navržen ještě 
bývalým vedením, byl trochu upra-
ven, zřejmě i s ohledem na vývoj 
situace na Ukrajině a energetickou 
krizi, která se dotýká nás všech. Je 
jistě škoda, že se nebude dále mo-

dernizovat koupaliště nebo stavět 
památník politických vězňů. Osob-
ně mě asi nejvíce bude mrzet, že se 
zřejmě odloží stavba víceúčelové 
sportovní haly, která se plánovala 
místo současné sportovní haly TJ 
Ostrov. Část těchto všech prostřed-
ků bude přesunuta převážně na 
energie. Mně nezbývá než s tímto 
krokem souhlasit, protože dnes ni-
kdo nemůže předvídat, jak se bude 
situace vyvíjet. Méně už mohu sou-
hlasit s vytvořením dalšího place-

Rozpočet města Ostrova

Dnešní příspěvek by se mohl klidně 
jmenovat Co by bylo, kdyby nebylo. 
Respektive Co by být mohlo, kdyby 
vedení města nerozhodlo, že nebu-
de. Tak například památník politic-
kým vězňům. Koneckonců, proč si 
připomínat, že někteří zaplatili živo-
tem za to, abychom mohli dnes žít 
ve svobodné zemi? Kromě toho os-
trovské děti nebudou mít původně 
schválený multifunkční sál ZUŠ. Ne-
chci samozřejmě vytvářet konstruk-
ce, že podle nového vedení města 

je všechno z dob minulého vedení 
špatně, třeba je to jen tím, že děti 
a jejich vzdělávání nejsou podstatné. 
Nebo aspoň ne tolik jako zbytečný 
uvolněný radní, který nás bude stát 
4 miliony. Taky asi nebudeme mít 
T-Klub v Domě kultury Ostrov. Zřej-
mě nezapadá do koncepce, kdy kon-
kuruje programově kavárně pana 
radního a dočasného ředitele DKO 
Netrha. No, ale vlastně je to otevřené 
a křišťálově čisté, když někomu na-
vrhnete rovnou mezi dveřmi, aby po-

depsal výpověď. Dokonce tak čisté, 
že už to ani čistější být nemůže, jak 
kdysi říkal pan premiér Gross, když 
vysvětloval původ peněz na nákup 
svého bytu. Ale na druhé straně je 
to vlastně fajn. Když dopředu víme, 
co všechno se zruší, aspoň si s tím 
nemusíme lámat hlavu a můžeme se 
těšit, jaké by to bylo, kdyby to bylo. 
Jako politický kurz to je přinejmen-
ším velmi progresivní. 

Jan Bureš, zastupitel města Ostrov

CO VŠECHNO NEBUDEME MÍT (a mít jsme mohli)

Protože jsem byl v článku pana za-
stupitele Bureše jmenován, dostal 
jsem prostor se k němu vyjádřit.

Multifunkční sál ZUŠ je samozřej-
mě nadále v plánech vedení města, 
a dokonce dostal prioritu mezi dal-
šími většími projekty, které jsme 
převzali po minulém vedení města. 
Jednali jsme o tom na radě i s paní 

ředitelkou Irenou Konývkovou. Pa-
mátník politickým vězňům máme 
v koalici také na stole. Za sebe osob-
ně musím říct, že se mi projekt za  
20 milionů na cizím pozemku úpl-
ně nezdá, ale ještě jsem s ním nebyl 
blíže seznámen. Zahájili jsme ale na 
městě kroky ke kultivaci okolí Rudé 
věže smrti i samotné památky. Tak, 

REAKCE RADNÍHO JIŘÍHO NETRHA 
NA ČLÁNEK ZASTUPITELE JANA BUREŠE

s velkým poděkováním za všechny 
preferenční hlasy ve volbách do Za-
stupitelstva města Ostrov se na vás 
obracím jako zastupitel i jako člen 
komisí města, do kterých jsem byl 
jmenován. 

Krom tradiční propagační a kul-
turní komise jsou to ještě nově 
zřízené komise, které se budou vě-

novat urbanismu a veřejnému pro-
storu a životnímu prostředí. Kromě 
toho, že se budu na komisi věnovat 
tématům, která byla součástí naše-
ho předvolebního programu (jako 
např. mini lesíky, hospodaření s vo-
dou atd.), rád bych na komisích pre-
zentoval i vaše náměty a připomínky 
týkající se našeho města, které bylo 

Vážení občané města, koncipováno jako město zahradní 
s příjemnými podmínkami pro ži-
vot. Budu rád, když se společnou ak-
tivitou zasadíme o rozvoj veřejného 
prostoru tím, že radě města budeme 
dodávat kvalitní podklady a podně-
ty. Těším se na vaše e-maily na adre-
se: llerch@ostrov.cz.

S pozdravem 
Lukáš Lerch, 
zastupitel města Ostrov

ného místa ve vedení města. Co mě 
však jako bývalého velitele upřím-
ně těší, je fakt, že současné vedení 
nezapomnělo na bezpečnost měs-
ta a městskou policii. Plánovaný 
rozpočet Městské policie Ostrov 
je prakticky zachován v původním 
návrhu, který jsem ještě osobně 
připravoval. Přeji všem občanům 
úspěšné vykročení do nového roku 
s přáním klidnějších časů, abychom 
mohli realizovat sny, které jsme 
museli dočasně odložit. 

Ladislav Martínek,
Zastupitel města Ostrov

jak si tato památka UNESCO zaslou-
ží. T-klub v domě kultury nadále zů-
stává. Předchozí nájemkyně ukonči-
la smlouvu z osobních důvodů. Nyní 
bude na novém řediteli kulturáku 
připravit podklady pro výběrové ří-
zení k pronájmu těchto prostor. A za 
sebe mohu slíbit, že se zasadím, aby 
zde vznikla po letech pěkná kavárna 
s kulturním přesahem.

Jiří Netrh, 
uvolněný radní města Ostrova  
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Totiž náš hrdina, ještě s jedním 
kandidátem na vedlejší roli, chtěl 
snadno k penězům přijít. A tak je 
nenapadlo nic lepšího než vypalo-
vat kabely u železniční tratě neda-
leko čistírny odpadních vod. Ale 
jak plameny pohlcovaly gumovou 
izolaci měděných kabelů, čas neú-
prosně krátil dobu, kdy se lapkové 
radovali ze svého úlovku. Následný 
zákrok rozšířil koutky rtů našich 
strážníků po vzoru vanilkových ro-
hlíčků, naopak výraz ve tváři pro-
tivníků stával se nečitelným jako 
po aplikaci botulotoxinové injek-
ce…. Inu, tak dlouho se chodí se 
džbánem pro pivo, až v něm měď 
přinese.

Často slýcháváme kritiku na naši 
adresu, že si vozíme konce páne-
vní (velmi mírně řečeno) ve služeb-
ních žebřiňácích a nic neděláme. 
Většinou to necháváme být, proto-
že taková kritika se na naše hlavy 
a bedra snáší zpravidla z hlav, kte-
ré o naší práci mnoho neví. A ač-
koli to může vypadat, že honíme 
lelky, hlídáme spíš naše zákazní-
ky. Není vždy potřeba tyto dareby 
kontrolovat, protože už je dávno 
známe všechny jménem, známe 
jejich koníčky a záliby. A když už 
se takový dareba věnuje nějakému 
svému koníčku (např. skok přes 
oplocení zahrádky či cyklistika na 
kradeném kole) a nám opět přeje 
pověstné štěstíčko, zachytí je ka-
merový systém. Pak stačí zkušené 
oko strážníka a hned víme, kdopak 
se ve volném čase věnoval svým zá-

jmům. A zrovna taková znalost se 
vyplatila hned několikrát v přípa-
dě jedné, nám velmi dobře známé 
zamilované dvojice. V prvním pří-
padě se nám dvojice snažila vmísit 
mezi účastníky jednoho tematic-
ky zaměřeného plesu, kam však 
svým zjevem nemohli zapadnout. 
Zřejmě frustrováni z odmítnutí 
k tanci, jala se dvojice v kulturáku 
prošmejdit všechny dveře, které 
nebyly uzamčené, a k jejich smů-
le i ty, které zamčené byly. Ovšem 
dveře nejsou zeď, a tak se dvojice 
napakovala kromě movitého ma-
jetku i nějakých barevných papír-
ků. Kdo by si myslel, že peníze 
rychle získané využila dvojice k ná-
kupu něco potravin a střechy nad 
hlavou, ten by se šeredně mýlil. 
A tak v druhém případě naši stráž-
níci zastihli tuto dvojici v chatičce, 
která jim rozhodně neříkala pane, 
no vlastně ani paní. O příbytek se 
tak naší dvojici postarali přivolaní 
policisté. Jestli byly k večeři páreč-
ky, se nám povedený páreček nepo-
chlubil, co je však jisté, perník se 
určitě k jídlu nepodával. Abychom 
si nepřivlastnili všechny zásluhy, 
těchto nezvaných obyvatel zahrad-
ní chatky si povšimlo pozorné oko 
občana, který se s námi o svůj po-
znatek obratem podělil. Tímto ješ-
tě jednou děkujeme.

 Ale aby to nevypadalo, že se jen 
zabýváme drbany. (Nejen) prosinec 
byl i plný spolupráce s jinými slož-
kami IZS. Někdy si o spolupráci 
zažádáme sami, někdy jsme o spo-

Štěstí přeje připraveným

Inzerce

lupráci požádáni. Proto bychom 
rádi vyzdvihli spolupráci zejména 
s Hasičským záchranným sborem, 
nejčastěji jednotkou JSDH Ostrov, 
Zdravotnickou záchrannou služ-
bou Karlovarského kraje a v nepo-
slední řadě Policií ČR. Jen v pro-
sinci těchto spoluprací proběhlo 
20 a věříme, že vždy k spokojenosti 
našich občanů. Našim partnerům, 
všem pozorným občanům děku-
jeme za spolupráci v předchozím 
roce, přejeme mnoho štěstí a zdra-
ví v roce následujícím. A kdyby 
se našim čtenářům někdy někdo 
nepozdával, naše telefonní číslo 
znáte.

str. Josef Linhart a str. Michal Staněk

V minulém příspěvku jsme se zmiňovali 
o protagonistovi, který v našich příbězích 
hraje velmi často hlavní roli. A zatímco 
našemu nedobrovolnému hrdinovi 
štěstěna ukázala záda, nám nikoli. Jinak 
řečeno, štěstí přeje připraveným a občas 
to pověstné štěstíčko i na strážníka 
sedne.
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Tradiční ostrovská otužilecká akce proběhla jako vždy 
první sobotu v novém roce. Tentokrát to vyšlo na 7. 1. 
2023 a vše se odehrálo opět na břehu rybníka za fotba-
lovým hřištěm v Ostrově. Čas ponoru zůstal po několika 
málo desetiletích stále nezměněn, čili v 11 hodin, 11 mi- 
nut a 11 vteřin. Celá akce je pořádána na počest českého 
vědce a polárníka akademika Františka Běhounka a jeho 
cesty na Severní pól italskou vzducholodí jménem Italia. 
Dalším naším patronem je jeden z největších Čechů Jára 
Cimrman, který dle svých historických zápisků otužování 

Ostrovská ledová koupel 2023

Po ukončení pracovní činnosti člověka a nástupu do 
důchodu přichází doba, kdy se najdou volné chvíle pro 
činnosti, které nás zajímají, na které jsme neměli v ak-
tivním pracovním životě z různých důvodů čas. A v tom 
máme my senioři v našem městě štěstí. V místní základ-
ní umělecké škole se můžeme pod vedením renomova-
ných učitelů aktivně zapojit do všech oborů, které škola 
nabízí. Ráda bych se ve svém příspěvku zmínila o oboru 
výtvarném, který navštěvují v současné době samé ženy, 
některé z nás již sedmým rokem. Nyní tvoříme pod ve-
dením Mgr. Jany Burianové, která nás jednou týdně tři 
vyučovací hodiny vlídně a trpělivě motivuje k tvořivým 
činnostem, které zahrnují kresbu, malbu, modelování, 

SENIOŘI V ZUŠ OSTROV

ZUŠ v Ostrově chce podporovat asi každý, a proto se 
dříve či později nějaké stavební úpravy v okolí jejího 
sídla na Masarykově ulici dočkáme. Zaujal mne návrh, 
který na svých stránkách prezentují Ostrováci.cz. Je to 
moderní, veselé – ale hodí se to do stávající zástavby? 
Nejsem ortodoxním ochráncem slohu sorela, za je-
jíž ochranu se staví právě i členové zmíněného hnutí, 
a přesto, nebo asi právě proto mne ten barevný kvádr 
zaujal a překvapil. Komunisté nechali na Starém náměs-
tí necitlivou architektonickou jizvu v podobě obchod-
ního domu, ve kterém je dnes posilovna a restaurace. 
Mám obavy, aby se něco podobného nestalo i nyní. 
Každá barva jednou vybledne, líbivost nového časem 
zevšední a teprve pak se ukáže, jak jsme byli schopni 
myslet nadčasově a v kontextu místa. Čas pro výstavbu 
čehokoliv není nyní optimální. Než se inflace uklidní, 
bude dost času například uspořádat architektonickou 
soutěž, nebo alespoň podrobněji seznámit občany 

grafické techniky a kromě toho nás seznamuje s historií 
i současností výtvarného umění. Učí nás, jak být v tvo-
řivosti sami sebou, nacházet svůj vlastní pohled na svět 
a snažit se jej zachytit. Pracujeme se zaujetím a láskou. 
Jak se nám vše daří, je možné vidět na výstavě Tvoříme 
s láskou, na kterou čtenáře Ostrovského měsíčníku sr-
dečně zveme. V přízemí budovy Masarykova 715 bude 
ke zhlédnutí od 15. 2. do 5. 3. 2023. Vernisáž se uskuteč-
ní ve středu 15. února v 16:00 ve školní galerii.

Chtěla bych za seniory zapojené do výuky uměleckých 
oborů školy poděkovat paní ředitelce Mgr. Ireně Konýv-
kové za milé přijetí a Úřadu města Ostrov za finanční 
podporu.

Marie Krejčová,
za členky výtvarného oboru

Vzácná sorela? Ale čím?

města s výše uvedeným projektem a nechat je, aby se 
vyjádřili, zdali takovou ZUŠ chceme předat dalším ge-
neracím našich mladých umělců. Třeba i proto, aby ani 
jejich umění nebylo jednoduché a strohé jako kvádr. So-
rela je dle mého soukromého názoru vzácná mimo jiné 
i tím, že není primitivní.

Miloslav Liška

vymyslel. Samozřejmě nesmím opomenout ani osobnost 
pana Jana Svěráka, který dovolil, aby se skladba „Píseň 
proti trudomyslnosti“ stala naší tradiční hymnou. Voda 
měla dle měření +5 st. Celsia a vzduch +8 st. Celsia. Oheň 
pro ohřátí rukou a jiných údů hořel příjemně a horký 
svařák zahříval po koupeli plavce i diváky. Dle neověře-
ných sčítacích metod bylo ve vodě 28 plavců a mnozí si 
ještě dali koupel i podruhé. Přijeli nás podpořit i pře-
spolní otužilci z K. Varů, Jáchymova, Staré a Nové Role, 
Lokte a dalších měst našeho kraje, ba i z větších dálav 
naší republiky. Taktéž bylo příjemné, že jsme nemuseli 
v rybníku dodržovat zákonné rozestupy 2 m a desinfiko-
vat si před koupelí ruce. A to jistě matka příroda, fauna 
i flora v ní žijící, velice ocenila. Zvláštní poděkování pa-
tří ostrovským dobrovolným hasičům, kteří nám oběta-
vě poskytli stanový přístřešek na převlečení a bděli nad 
bezpečným průběhem celé naší akce. Loučím se naším 
známým pozdravem: V zimě plav! Ať jsi zdráv!

Jirka Mexico Král – zn. J.M.K.,
za ostrovské zimoplavce 
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Porcelánka Pfeiffer & Löwenstein 
Letos by ostrovská porcelánka oslavila 150. výročí založení. Místní výrobky z ”bílého 
zlata” putovaly do celého světa. Pojďme si proto tuto světoznámou firmu připomenout.  

Zaměstnanci porcelánky 1907, sbírka Kronika Ostrov

18. ledna 1873 zakoupili manželé Josef a Theresie Pfeif-
ferovi a Ludwig a Klára Löwensteinovi v Ostrově v blíz-
kosti nádraží pozemek, na kterém začali ještě v témže 
roce stavět. Místo bylo velmi výhodné, vždyť v blízkosti 
vedla nově vybudovaná železniční trať a okolí poskyto-
valo také dostatek vody v říčce Bystřici. Výhodou byly 
i nedaleká ložiska kaolinu a uhelných dolů. Stavba pro-
bíhala velmi rychle, a tak již 1. ledna 1874 mohla být fir-
ma Pfeiffer & Lowenstein zapsána do obchodního rejst-
říku jako veřejná obchodní společnost. Továrna měla tři 
kulaté pece a jednu pec muflovou, dále zde byl mlýn na 
porcelánovou hmotu, točírna, malírna a také pec na vý-
pal kobaltových dekorů. 

Továrna se v první generaci majitelů soustředila pře-
vážně na užitkový porcelán. Přestože výroba v této době 
nebyla nijak výjimečná, podnik dobře prosperoval. Roku 
1890 tak mohlo dojít k elektrifikaci závodu. O pět let 
později proběhla přestavba východního křídla porcelán-
ky. V 90. letech 19. století pracovalo v továrně 126 osob,  
z toho 25 točířů a 5 malířů. Hodnota ročně vyproduko-
vaného zboží se odhadovala na 75 000 zl.  

Zlom nastává v roce 1901, kdy otcové zakladatelé 
předávají porcelánku svým synům Josefu Pfeifferovi 
mladšímu a Rudolfu Löwensteinovi. Mladí podnikatelé 
se chopili příležitosti. Modernizovali provoz, rozšíři-
li a zkvalitnili výrobu. Navázali spolupráci s výtvarní-
ky prestižního sdružení Wiener Werkstätte (Vídeňské 
umělecké dílny), jako byli Josef Hoffmann či Emanuel 
Margold, kteří pro firmu začali navrhovat design por-
celánového nádobí. Josef Pfeiffer měl na starosti odbor-
nou stránku výroby, Rudolf Löwenstein se více věnoval 
obchodním a finančním záležitostem. Produkce rostla 
a továrna v průměru zaměstnávala 200–300 zaměstnan-
ců. Provoz byl rozšířen na tři velké a tři malé pece, čtvr-
tá pec pak byla postavena po 1. světové válce. Kvalitní 
porcelánové nádobí i dekorační předměty se vyvážely 
do celého světa. Výrobky z Ostrova se staly oblíbenými 
suvenýry a dárkovými předměty nejen lázeňských hostů 
Karlových Varů a Jáchymova. Porcelán byl dodáván do 
pražského obchodního domu Karla Diamanta, do karlo-

Do 26. února 2023 je možné navštívit výstavu v Národ-
ním technickém muzeu v Praze pod názvem „Zapome-
nutá krása zapomenuté porcelánky“. Vystavený ostrov-
ský porcelán je nejen ze sbírkového fondu města Ostrov 
a Národního technického muzea, ale také z Umělec-
koprůmyslového muzea v Praze, Muzea Českých drah 
v Lužné u Rakovníka a od soukromých sběratelů. Prezen-
tovaná výstava v Praze má úspěch. V rámci Mezinárod-
ní muzejní konference ICOM 2022 Praha byla pozitivně 
hodnocena z mnoha stran. O historii porcelánky PULS 
projevili zájem z Britského muzea Londýn. V současné 

době se v Londýně připravuje odborný článek o histo-
rii porcelánky Pfeiffer und Löwenstein Schlackenwerth 
a o výstavě v NTM.  Stejně pozitivní reakce přišla i ze Špa-
nělska. Obdivován je nejen ostrovský porcelán, ale také 
expozice „Schlikové na ostrovském panství – bohatství 
a moc“ v samotném ostrovském zámku. Oceněna byla 
kurátorkou sbírek z Research Centre of the Humanities, 
Institute for Art History Budapest, Hungary (Maďarsko).

Miluše Kobesová, 
kurátorka a autorka výstav 

Poslední možnost navštívit výstavu ostrovského porcelánu v NTM

varského Skleněného paláce, ale i do vídeňských velko-
obchodů. Vzorková prodejna porcelánu vznikla i v Ost-
rově na Starém náměstí v dnešní Spořitelně. Porcelánka, 
od roku 1926 uváděná pod názvem PULS (Pfeiffer und 
Löwenstein Schlackenwerth), vyvážela “bílé zlato” nejen 
do celé Evropy, ale i do USA, Jižní Ameriky, Afriky, Pa-
lestiny, Iráku či Indie. 

Porcelánové výrobky získávaly ocenění na prestižních 
světových výstavách. Roku 1923 v Rio de Janeiru, v letech 
1925 a 1937 v Paříži. Slavná éra začala upadat s nástu-
pem hospodářské krize, kdy se výroba musela soustředit 
na běžný užitkový porcelán, aby porcelánka vůbec přeži-
la. Dalším hřebíčkem do rakve byla pak 2. světová válka, 
kdy se v Ostrově vyrábělo především běžné nádobí pro 
armádu a lazarety. Po válce byla porcelánka znárodně-
na. Řada odborníků byla odsunuta, a továrna tak stále 
zápasila s nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil. 
Roku 1949 byla v rámci reorganizace výroba v Ostrově 
ukončena a převedena do porcelánky v Lesově. Objekt 
porcelánky převzal národní podnik Jáchymovské doly. 

Josef Macke 
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88, 357 03 Svatava, http://www.azus.cz 
REGISTRAČNÍ ZNAČKA: MK ČR E 16035 
Ostrovský měsíčník je periodický tisk územní-
ho samosprávního celku.
WEBOVÉ STRÁNKY: www.ostrovskymesic-
nik.cz. Aktuální vydání OM v elektronické po-
době je na těchto stránkách vždy nejpozději 
do 1. dne příslušného měsíce.
FOTOGRAFIE NA TITULNÍ STRANĚ: 
Archiv MDDM Ostrov
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STATISTIKA PROSINEC 2022

Narození 6
Přistěhovalí 22
Odstěhovalí 21
Úmrtí 16
Stav obyvatel k 6. 1. 2023 15 713
Uzavření manželství 4

Vážení čtenáři,
správné znění tajenky křížovky z minulého  

čísla  je POUR FÉLICITER.
Z úspěšných luštitelů jsme vybrali Annu 

Hlouškovou, která vyhrála dvě volné vstu-
penky na vybrané představení Domu kultu-
ry Ostrov. Výherce jsme kontaktovali.

V dnešní tajence se skrývá nejstar-
ší stavební památka našeho města, 
která nese stylové prvky románské 
a raně gotické architektury. 

Tajenku křížovky z tohoto čísla zašlete nej-
později do 15. února na e-mail: mesicnik@ 
ostrov.cz; případně doručte do Infocentra 
v Domu kultury Ostrov, Mírové náměstí 
733, v zalepené obálce, označené „Ostrov-
ský měsíčník“. Vždy uveďte celé své jméno 
a kontakt na vás. Ze správných odpovědí 
opět vylosujeme výherce, který získá ostrov-
ský nástěnný kalendář 2023. Jméno výherce 
zveřejníme v Ostrovském měsíčníku. Redak-
ce měsíčníku vám děkuje za zájem o křížov-
ku a přeje příjemné chvíle při luštění.

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

Tajenka křížovky o ceny

23WWW.OSTROVSKYMESICNIK.CZ

Cantica hledá zpěváky
Ostrovský pěvecký sbor Cantica hledá tenory, 
barytony a basy do svých řad. Scházíme se každé 
pondělí v 18:30 a zpíváme hudbu vážnou, lidovou  
i populární. Dobrá (zatím převážně ženská) parta 
je samozřejmostí. Více info na www.canticasbor.cz.  
V případě zájmu pište na info@canticasbor.cz 
nebo volejte na 604 236 351.




