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V případě zájmu kontaktujte město Ostrov, odbor majetku města: Milan Veselý, tel.: 354 224 915, 
e-mail: mvesely@ostrov.cz, Pavla Neumannová, tel. 354 224 911, e-mail: pneumannova@ostrov.cz

Město Ostrov nabízí pozemky určené pro výstavbu rodinných domů investoru,
který vybuduje obslužnou komunikaci a přípojky sí� technické infrastruktury.
Jedná se o 21 stavebních parcel o výměře od 821 m2 do 1 844 m2.

Výměra plochy Cena
24 532 m2 dle znaleckého posudku – 370 Kč/m2

Územní studie
Studie zástavby, dopravního řešení a technické infrastruktury k nahlédnu� na webu města na adrese
bit.ly/pozemky-horni-zdar

Způsob prodeje
Předpokládá se, že s investorem bude sepsána nájemní smlouva na pronájem okolních pozemků, a to do doby 
vystavění obslužné komunikace a přípojky sí� technické infrastruktury. Nadále bude uzavřena kupní smlouva 
a dohoda o zřízení předkupního práva a výhrady zpětné koupě.

Nabídka pozemků v Horním Žďáru

INZERCE

Velké společnosti se při své cestě za úspěchem už dávno nesoustřeďují pouze na hospodářský výsledek. Čím dál 
tím důležitější je pro ně také odpovědný přístup k udržitelnosti a společenské odpovědnosti. Příkladem takové 
firmy je i Kaufland. Ten ve svém sortimentu nabízí kvalitní a čerstvé produkty. Aktivně snižuje množství plastu, 
podporuje elektromobilitu a  využívá inovativní ekologické technologie. V  květnu navíc vydal historicky první 
Zprávu o udržitelnosti.

V Kauflandu Ví, že roZhodují činy 
Nahlédněte pod pokličku společensky odpovědné firmy 

Report je důležitým 
milníkem v činnosti 
obchodního řetězce. Jeho 
vydáním zvyšuje Kaufland 
transparentnost svých 
aktivit a na konkrétních 
příkladech představuje 
dosud přijatá opatření 
v oblasti odpovědného 
podnikání i klíčové 
ukazatele, které hodnotí, 
jak se mu vytyčené cíle 
daří naplňovat. Bližší 
informace o zprávě 
naleznete na www.
rozhodujiciny.cz. 

udržitelný 
sortiment

  Více než 200 druhů 
čerstvého ovoce 
a zeleniny od 50 
vybraných lokálních 
dodavatelů

  Produkty privátní 
značky K-Jarmark jsou 
výhradně od českých 
výrobců

  Přes 800 produktů 
s certifikátem 
udržitelnosti (Bio, 
Fairtrade, GOTS, FSC)

  Jediný řetězec 
s vlastním 
masozávodem, díky 
kterému má Kaufland 
přehled o kvalitě 
a čerstvosti masa

  Široký sortiment 
produktů pro vegany, 
vegetariány či osoby 
s potravinovou 
intolerancí

Plasty 

  Žádné jednorázové 
plastové nákupní tašky, 
nádobí, brčka či vatové 
tyčinky 

  Přes 100 tun plastu 
ročně ušetřených 
změnou obalu v úseku 
Ovoce/zelenina

  9 tun plastu 
ušetřených 
odstraněním 
plastového víčka 
z jogurtů privátní 
značky K-Jarmark 

  V sortimentu nabízí 
nEKOnečný sáček 
a nEKOnečné víčko  
pro opakované použití

  Kosmetické a čistící 
výrobky privátních 
značek jsou bez 
mikroplastů

eKologie

  Zmodernizované 
a nové prodejny jsou 
vytápěny pouze 
odpadním teplem 
z chladících boxů

  Využití úsporného 
LED osvětlení, podpora 
elektromobility, 
inovativní ekologické 
technologie

  První prodejna 
v ČR se splachováním 
toalet dešťovou vodou 
a spořiče pitné vody 
na všech prodejnách

  100 % papíru, 
lepenkových krabic, 
skla či kovového 
odpadu je zpracováno 
na druhotnou surovinu

  Všechny budovy 
Kauflandu jsou 
certifikovány 
energetickým auditem 
dle ISO 50001

sPolečensKá 
odPoVědnost

  3 zachráněné 
lidské životy díky 
instalaci defibrilátorů 
na všechny prodejny

  27 000 000 Kč 
získaných od roku 2019 
ve Vánoční sbírce pro 
Světlušku

  Dlouhodobá 
podpora Ježíškových 
vnoučat, Centra 
Paraple, DEBRA 
ČR, Loono a dalších 
neziskových organizací

  Partnerství s Českým 
hokejem a generální 
partnerství Českého 
parahokeje

  Výstavba 
komunitních zahrad, 
hmyzích hotelů či 
workoutových hřišť

Rozhodují
činy.
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SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři Ostrovského měsíčníku, 
milí spoluobčané.

Společně vyhlížíme konec pandemie, 
těšíme se na rozvolňování a věříme, že 
tyto těžké časy na nás nezanechají pří-
liš hluboké stopy. Mnoho z  nás si jen 
občas uvědomí, jak moc nás tato doba 
změnila, a až čas ukáže, zda nám budou 
některé věci chybět více či méně.

Každý den v úřadě otvírám knihu došlé 
pošty. Knihu, která je většinu dní prázdná 
a jen občas se v ní objeví dopis. Krásný pa-
pírový dopis. Nedávno jsem si vzpomněl 
na Wolkerovu báseň Poštovní schránka  
a uvědomil jsem si, že za pár let mohou 
z našich ulic úplně zmizet. Svět jede úplně 
v jiném tempu, a zatímco zmiňovaná kni-
ha došlé pošty je většinou prázdná, moje 
mailová schránka je každý den lidově ře-
čeno k prasknutí. Asi jste si také všimli, jak 
moc se elektronická komunikace rozšířila 
a  jak často se pohybujeme v takzvaném 
kyberprostoru. Děti se učí online, porady 
na úřadě vedeme přes počítačové kame-
ry a běžná jednání už také v dnešní době 
nevyžadují osobní účast.

Až do této chvíle by se dalo říci, že je 
vše relativně v pořádku, a možná bych 
použil i ono známé: Pokrok prostě ne-
zastavíš.

Dobré a moderní věci s sebou ale vět-
šinou přinášejí i  cosi špatného, nepěk-
ného, nevkusného a možná i zlého. A to 
s sebou přinesla i tato doba. Pokud jsem 
před chvilkou psal, že přibylo e-mailů, 
tak musím zmínit i dotazy a vzkazy na 
sociálních sítích, jako je Facebook nebo 
Instagram. A zatímco většina mnou opě-
vovaných krásných papírových dopisů 
měla nějakou standardní úroveň, komu-
nikace přes sociální sítě a  někdy i  přes 
e-maily tuto úroveň často postrádá. 
A není to jen kultura projevu, je to bo-
hužel často i agresivita. Právě sociální sítě 
se hemží lidmi, kteří svou otázku uvo-
zují urážkou tázaného, svůj názor uvádí 
útokem na morální a nezřídka i  fyzické 
vlastnosti toho druhého. Velmi často se 
kromě tradičních expertů na zahraniční 
vztahy, fotbalových a hokejových trené-
rů objevují noví epidemiologové, den-
drologové a dopravní inženýři.

Chce se mi věřit, že to jsou ti samí, 
kteří se dříve sešli v hospodě u piva, za-
nadávali si, rozebrali aktuální situaci ve 
městě i  ve státě, pohádali se, navzájem 
se poslali někam a  rozešli se domů. Šlo 
o takzvanou vypuštěnou páru. Páru, kte-
rá v mnohých z nás bublá, soptí, a pro-
tože nemá kam, unikne pravděpodobně 

na ty zmíněné sociální sítě. A  protože 
jsem optimista a chci věřit tomu, že až 
zase budeme chodit upouštět páru 
k pivu, agresivita v kyberprostoru klesne, 
velmi se přimlouvám, aby v nejbližší vlně 
rozvolňování byly i hospody.

Jan Bureš
starosta města

DEN SE STAROSTOU
Tradiční Dny se starostou, které 

zrušila pandemie koronaviru, jsou 
zpět. První se uskuteční ve středu 
19.  května od 15 hodin na Měst-
ském úřadě Ostrov v zasedací míst-
nosti rady města. 

PROČ SE LÍBAT POD TŘEŠNÍ
První máj je  tradiční český svátek 

zamilovaných, který se slaví každoroč-
ně 1. května. Svátek má původ v české 
tradici, avšak své  kořeny má i  v  kelt-
ské kultuře, kde se slaví svátek  Bel-
tain, a germánské kultuře, kde se sla-
ví jako  Valpuržin svátek. Tyto svátky 
oslavovaly první květnovou noc a den 
jako čas plodnosti a příchod jara.
A  kde se vlastně vzala líbací tradice 
v květnu?
Prvomájové líbání pod rozkvetlou třešní, 
jabloní či jiným stromem je romantický 
zvyk, který se určitě vyplatí udržovat 
a dodržovat.

Podle některých pramenů je tento 
zvyk starý zhruba sto let, podle jiných 
je tu už od starověku. Totiž už ve sta-
rověkém Římě se slavil svátek, který se 
nazýval Floralia a  byl zasvěcen bohyni 
jara a plodnosti Flóře. V křesťanské době 
byl polibek považován za velmi intimní, 
a pod třešní se tak směli políbit jen ti, již 
měli před svatbou. Zvyk, který má slíbit 
celoroční krásu, zdraví, lásku a zamilova-
nému páru plodnost. Symbolika zvyku 

by se dala vyložit tak, že kvetoucí strom 
je připraven k  plození, což jsou vlastně 
i mladí zamilovaní lidé. Říká se, že poli-
bek zajistí dívce krásu na celý rok, a po-
kud políbena nebude, možná i  uschne. 
Ale ani ten, kdo je singl, nemusí smutnit. 
První máj od pradávna odkazuje rovněž 
na spojení člověka s přírodou.

A jak je to v Ostrově? Máte i vy své ob-
líbené místo, kde si dáváte prvomájové 
políbení pod rozkvetlou třešní, jabloní 
či jiným stromem? Vydáte se přinejmen-
ším v tento den na příjemnou procházku 
Ostrovem a jeho okolní přírodou? Nebo 
si naservírujete rovnou velkou porci 
obojího?

Určitě vyjděte ven! Do přírody v okolí 
Ostrova, k Boreckým rybníkům, starému 
koupališti nebo alespoň do ostrovského 
Zámeckého parku (více tipů zde: www.
icostrov.cz/ostrov-top-7). Projděte ho 
křížem krážem a  všimněte si jeho novi-
nek. Krmítek pro veverky, které můžete 
cestou nakrmit potravou pro ně určenou 
z  instalovaných automatů. Dále devíti 
renovovaných zámeckých zastavení, kde 

najdete mnoho informací o tom, jak park 
postupně vznikal a jak vypadal v době své 
největší slávy, kdy byl nazýván – a to prá-
vem, osmým divem světa. Ti, kdo holdují 
virtuální a  augmentované realitě, si také 
přijdou na své! V Zámeckém parku, u Po-
svátného okrsku a Staré radnice je přivítá 
projekt Znovuoživené Krušnohoří (více 
info www.icostrov.cz/znk/). V Ostrově tak 
ožije dávná historie města a  jeho barok-
ních staveb i významných osobností.

První máj je pro většinu Čechů příleži-
tostí, jak druhému vyjádřit lásku. Mějme 
se i přírodu kolem nás rádi v každé roční 
době.

Tip: Krásnou třešeň najdete naproti 
parčíku Oty Hofmana za cukrárnou.

Dita Poledníčková
manažerka cestovního ruchu

MěÚ Ostrov

Byl pozdní večer – první máj –
večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj…

Úryvek z lyricko-epické básně Máj
Karel Hynek Mácha

AKTUALITY

VÁŽENÉ OSTROVAČKY A OSTROVÁCI,  
MILÍ ČTENÁŘI OSTROVSKÉHO MĚSÍČNÍKU,

v minulém úvodníku jsem se zamýšlel nad 
tím, že se někam vytratily dopisy, tedy ty 
ručně psané. Ani jsem netušil, jaký to vzbudí 
ohlas. Děkuji Vám, kteří jste mi poslali dopis. 
Měl jsem z nich radost a oceňuji i krásné pís-
mo. A to mě inspirovalo k zamyšlení, že to 
nejsou zdaleka jen dopisy, co nás pomalu, ale 
jistě v rytmu moderní doby opouští.
Schválně, kdo z vás má doma třeba slovník 
cizích slov, cizojazyčný slovník nebo Ma-
lou československou encyklopedii? A kdy 
jste si v nich naposledy zalistovali? Když 
jsem v neděli večer psal úkoly, jako každý 
správný a zodpovědný školák, a zjistil jsem, 
že mám vysvětlit třeba imperialismus, tak 
jsem mazal do naší domácí knihovny pro 
Slovník cizích slov pro školu a veřejnost. 
A jak jsem hledal ten imperialismus, tak 
jsem si přečetl, i co je to imperativ, imperá-
tor nebo že předpona im- znamená zápor. 

Příště jsem už většinou odhadl, že když se 
u cizího slova objevuje na začátku im, že to 
bude obráceně. Jako třeba když se to obje-
ví u slova potentní. 
Doba se ale mění, a když se dnes setkám 
se slovem, které neznám, tak stejně jako 
většina z vás rovnou otevřu telefon, nebo 
počítač a přímo do „gůglu“ zadám, hleda-
ný výraz. A za pár okamžiků je vysvětlení 
přede mnou. Nic mě nenutí si zalistovat 
v tom papírovém „všeználkovi“ a potě-
šit se slovy, která neznám. Pravda je, že 
se k informaci dostanu o něco rychleji  
a pohodlněji než dříve, ale zároveň jsem 
o něco chudší. Nepřečtu si totiž slova po-
dobně znějící, s podobnou předponou 
nebo jen v abecedním seznamu před-
cházející a následující. O tato slova jsem 
v internetových vyhledávačích většinou 
ochuzen. Proto se přimlouvám u všech, 

kteří na internetu ony slovníky tvoří a píší, 
přidávejte k hledaným slovům i slova, kte-
rá se hledají méně, podobně znějí nebo se 
podobně píší. Obohatíte tak naši mysl, náš 
rozhled a určitě i náš jazyk…
 Jan Bureš, 

starosta města 

Město Ostrov požádalo o dotaci ze 
státního programu Brownfieldy, který 
vyhlásil Státní fond podpory investic. 
Zájem vedení ostrovské radnice je zís-
kat finanční prostředky na revitalizaci 
území se starou stavební zátěží. „Pod-
mínkou této dotace je jiné než hospo-
dářské využití. To náš zamýšlený volno-
časový areál splňuje, a proto věříme, že 
budeme v této dotační výzvě úspěšní,“ 
vysvětluje Marek Poledníček, místosta-
rosta Ostrova.
Stavba volnočasového areálu za klášterem 
je hlavně stavbou zpevněných ploch a na-

učné stezky. V areálu budou umístěny prv-
ky městského mobiliáře, dynamické prvky 
dětského hřiště a panely naučné stezky. 
Součástí budou i nové sadové úpravy  
a výsadba nové zeleně. 
„Celá stavba zmiňovaného volnočasového 
areálu je členěna do několika etap. V rám-
ci té první dojde kromě zbourání starého 
oplocení a odstranění starých povrchů  
k vybudování inline dráhy, pumptracku, 
dynamických, prvků, mlatové cesty a ne-
zbytných úprav inženýrských sítí.“ pokra-
čuje místostarosta.
Odhadovaná cena první etapy dosahuje 

zhruba 36 milionů korun. Jako druhý bude 
betonový skatepark a nakonec krytý ska-
tepark a dopravní hřiště. V rámci druhé 
etapy bude v areálu instalován kontejner  
s WC v kryté části, parkour, workout, lavič-
ky, koše a stojany na kola. 
„Poslední, třetí a čtvrtá etapa regenerace 
obsahují přístupový chodník, prodlouže-
ní veřejného osvětlení, kamerový systém 
městské policie pro celý areál, opravy as-
faltových ploch, nové lajnování a dopravní 
značení dopravního hřiště,“ dodal Marek 
Poledníček.

(kor)

V PROSTORU ZA KLÁŠTEREM VZNIKNE ROZSÁHLÝ  
VOLNOČASOVÝ AREÁL
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Nabídka pozemků v Horním Žďáru

AKTUALITY

V pátek 25. 6. 2021 od 18.00 hod. se ve 
Dvoraně ostrovského zámku uskuteční 
slavnostní koncert Karlovarského symfo-
nického orchestru u příležitosti předávání 
ocenění „Občan města roku 2020“.
Při této příležitosti bude poblahopřáno za 
sportovní výkony všem oceněným spor-
tovcům roku 2020.
Uvedený koncert bude poděkováním ne-
jen všem nominovaným, ale rovněž zdra-
votníkům, učitelům a dalším výjimečným 
občanům, kteří se zapojili do boje s koro-
navirovou pandemií. 
Program:
Antonio Vivaldi: Čtvero ročních období 
Komorní orchestr karlovarských symfoniků
sólo housle: Jakub Sedláček, 
koncertní mistr KSO
cembalo: Renata Pitrová
Vstup volný do obsazení kapacity        (red)

Odbor rozvoje a územního plánování 
v současné době spolu s odbornou firmou 
zpracovává Generel dopravy. Generel do-
pravy je koncepční dokument v oblasti 
rozvoje dopravních sítí a rozvoje dopravy, 
identifikuje hlavní problémy - mobilitu  
a dopravní potřeby uživatelů – a navr-
huje opatření na jejich řešení. Jde o jeden 
ze základních rozvojových dokumentů 
města Ostrov, který vytvoří koncepční 
rámec pro všechny následující dopravní 
projekty a stavby na  území města Ostrov. 
Bude také popisovat řešení koncepčních 
otázek v oblasti hromadné dopravy nebo 
dopravy v klidu (parkování), pěší provoz 
nebo cyklodopravu, zklidnění dopravy či 
bezpečnost provozu apod., navrhne zá-

kladní podmínky pro kvalitní rozvoj jed-
notlivých druhů dopravy s ohledem na 
jejich ekonomické a sociální vlivy a dopa-
dy na životní prostředí a podmínky města. 
Součástí zpracování generelu je dotazní-
kové šetření  - anketa, které se mohou zú-
častnit všichni občané města. Dotazníky 
budou k dispozici na webových stránkách 
města Ostrov (https://www.ostrov.cz) při-
bližně od poloviny června 2021. 
Budeme rádi, pokud se ankety zúčastníte 
a přispějete svými podněty k tvorbě toho-
to koncepčního dokumentu.

Alexandra Fürbachová -  
vedoucí ORÚP

DO PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE DOPRAVY  
VE MĚSTĚ SE MŮŽE ZAPOJIT KAŽDÝ

V polovině května byla zahájena reali-
zace projektu „Sportovní hřiště u kula-
té báby v Ostrově“. V jeho rámci dojde 
k vybudování nového oploceného hřiš-
tě na míčové sporty na ploše mezi zim-
ním stadionem a budovou restaurace 
U Kulaté báby. 
„Sportovní hřiště o rozměrech 42 x 24 m, 
kde se bude nacházet hřiště pro malý fot-
bal, florbal, košíkovou a odbíjenou či no-

hejbal, bude mít umělý vodopropustný 
povrch. Kolem celého hřiště bude položena 
drenáž pro odvodnění s napojením do ka-
nalizace,“ uvedl starosta Ostrova Jan Bureš.
Stavbu hřiště provádí firma TUBEKO 
SPORT, s. r. o., Rynholec za cenu 3 827 740 Kč  
včetně DPH s termínem dokončení do 
31. 8. 2021. Po kolaudaci bude hřiště zpří-
stupněno veřejnosti.

(red)

STAVBA SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ  
U KULATÉ BÁBY BYLA ZAHÁJENA

Ovocná alej v Hroznětínské ulici byla dopl-
něna o mladé stromky, konkrétně švestky. 
Stávající alej slivoní je stará zhruba 60 až 80 
let. Stromořadí navazuje na rozpadající se 
alej vedoucí až do Hroznětína. „Původně 
šlo o souvislou linii ovocných stromů, které 
v počtu stovek kusů lemovaly původní ko-
munikaci mezi Ostrovem a Hroznětínem. 
Jedná se o jednu z mála volně rostoucích 
ovocných výsadeb. Bohužel někdo se s na-
ším nápadem neztotožnil a několikrát se 
stalo, že stromky byly vytržené ze země, 
pohozené v okolí. Nakonec nám strom-
ky zmizely úplně a pravděpodobně zdobí 
zahrádku nějakému „dobrákovi,“ říká mís-
tostarosta Ostrova Marek Poledníček. 
Vedení města se tedy při výsadbě nových 
stromků rozhodlo přistoupit k tomu, že 
jejich kmínky jsou postříkané výrazným 
sprejem. To má pomoci odradit případné-
ho zájemce o vysazený stromek. Prozatím 
se zdá, že opatření funguje, a dřeviny jsou 
na svém stanovišti. „Snad už to tak zůstane. 
Nenechavci by si ale měli uvědomit, že po 
městě funguje kamerový systém, který do-
plňují různě rozmístěné fotopasti,“ dodává 
místostarosta s tím, že jedna nová, zhruba 
jeden a půl metru vysoká slivoň stojí zhru-
ba dvanáct set korun.                     (red)

STROMOŘADÍ NIČÍ 
VANDALOVÉ,  

POČÍHAJÍ NA NĚ  
FOTOPASTI

KONCERT  
VE DVORANĚ  

ZÁMKU – POCTA 
VÝJIMEČNÝM
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SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři Ostrovského měsíčníku, 
milí spoluobčané.

Společně vyhlížíme konec pandemie, 
těšíme se na rozvolňování a věříme, že 
tyto těžké časy na nás nezanechají pří-
liš hluboké stopy. Mnoho z  nás si jen 
občas uvědomí, jak moc nás tato doba 
změnila, a až čas ukáže, zda nám budou 
některé věci chybět více či méně.

Každý den v úřadě otvírám knihu došlé 
pošty. Knihu, která je většinu dní prázdná 
a jen občas se v ní objeví dopis. Krásný pa-
pírový dopis. Nedávno jsem si vzpomněl 
na Wolkerovu báseň Poštovní schránka  
a uvědomil jsem si, že za pár let mohou 
z našich ulic úplně zmizet. Svět jede úplně 
v jiném tempu, a zatímco zmiňovaná kni-
ha došlé pošty je většinou prázdná, moje 
mailová schránka je každý den lidově ře-
čeno k prasknutí. Asi jste si také všimli, jak 
moc se elektronická komunikace rozšířila 
a  jak často se pohybujeme v takzvaném 
kyberprostoru. Děti se učí online, porady 
na úřadě vedeme přes počítačové kame-
ry a běžná jednání už také v dnešní době 
nevyžadují osobní účast.

Až do této chvíle by se dalo říci, že je 
vše relativně v pořádku, a možná bych 
použil i ono známé: Pokrok prostě ne-
zastavíš.

Dobré a moderní věci s sebou ale vět-
šinou přinášejí i  cosi špatného, nepěk-
ného, nevkusného a možná i zlého. A to 
s sebou přinesla i tato doba. Pokud jsem 
před chvilkou psal, že přibylo e-mailů, 
tak musím zmínit i dotazy a vzkazy na 
sociálních sítích, jako je Facebook nebo 
Instagram. A zatímco většina mnou opě-
vovaných krásných papírových dopisů 
měla nějakou standardní úroveň, komu-
nikace přes sociální sítě a  někdy i  přes 
e-maily tuto úroveň často postrádá. 
A není to jen kultura projevu, je to bo-
hužel často i agresivita. Právě sociální sítě 
se hemží lidmi, kteří svou otázku uvo-
zují urážkou tázaného, svůj názor uvádí 
útokem na morální a nezřídka i  fyzické 
vlastnosti toho druhého. Velmi často se 
kromě tradičních expertů na zahraniční 
vztahy, fotbalových a hokejových trené-
rů objevují noví epidemiologové, den-
drologové a dopravní inženýři.

Chce se mi věřit, že to jsou ti samí, 
kteří se dříve sešli v hospodě u piva, za-
nadávali si, rozebrali aktuální situaci ve 
městě i  ve státě, pohádali se, navzájem 
se poslali někam a  rozešli se domů. Šlo 
o takzvanou vypuštěnou páru. Páru, kte-
rá v mnohých z nás bublá, soptí, a pro-
tože nemá kam, unikne pravděpodobně 

na ty zmíněné sociální sítě. A  protože 
jsem optimista a chci věřit tomu, že až 
zase budeme chodit upouštět páru 
k pivu, agresivita v kyberprostoru klesne, 
velmi se přimlouvám, aby v nejbližší vlně 
rozvolňování byly i hospody.

Jan Bureš
starosta města

DEN SE STAROSTOU
Tradiční Dny se starostou, které 

zrušila pandemie koronaviru, jsou 
zpět. První se uskuteční ve středu 
19.  května od 15 hodin na Měst-
ském úřadě Ostrov v zasedací míst-
nosti rady města. 

PROČ SE LÍBAT POD TŘEŠNÍ
První máj je  tradiční český svátek 

zamilovaných, který se slaví každoroč-
ně 1. května. Svátek má původ v české 
tradici, avšak své  kořeny má i  v  kelt-
ské kultuře, kde se slaví svátek  Bel-
tain, a germánské kultuře, kde se sla-
ví jako  Valpuržin svátek. Tyto svátky 
oslavovaly první květnovou noc a den 
jako čas plodnosti a příchod jara.
A  kde se vlastně vzala líbací tradice 
v květnu?
Prvomájové líbání pod rozkvetlou třešní, 
jabloní či jiným stromem je romantický 
zvyk, který se určitě vyplatí udržovat 
a dodržovat.

Podle některých pramenů je tento 
zvyk starý zhruba sto let, podle jiných 
je tu už od starověku. Totiž už ve sta-
rověkém Římě se slavil svátek, který se 
nazýval Floralia a  byl zasvěcen bohyni 
jara a plodnosti Flóře. V křesťanské době 
byl polibek považován za velmi intimní, 
a pod třešní se tak směli políbit jen ti, již 
měli před svatbou. Zvyk, který má slíbit 
celoroční krásu, zdraví, lásku a zamilova-
nému páru plodnost. Symbolika zvyku 

by se dala vyložit tak, že kvetoucí strom 
je připraven k  plození, což jsou vlastně 
i mladí zamilovaní lidé. Říká se, že poli-
bek zajistí dívce krásu na celý rok, a po-
kud políbena nebude, možná i  uschne. 
Ale ani ten, kdo je singl, nemusí smutnit. 
První máj od pradávna odkazuje rovněž 
na spojení člověka s přírodou.

A jak je to v Ostrově? Máte i vy své ob-
líbené místo, kde si dáváte prvomájové 
políbení pod rozkvetlou třešní, jabloní 
či jiným stromem? Vydáte se přinejmen-
ším v tento den na příjemnou procházku 
Ostrovem a jeho okolní přírodou? Nebo 
si naservírujete rovnou velkou porci 
obojího?

Určitě vyjděte ven! Do přírody v okolí 
Ostrova, k Boreckým rybníkům, starému 
koupališti nebo alespoň do ostrovského 
Zámeckého parku (více tipů zde: www.
icostrov.cz/ostrov-top-7). Projděte ho 
křížem krážem a  všimněte si jeho novi-
nek. Krmítek pro veverky, které můžete 
cestou nakrmit potravou pro ně určenou 
z  instalovaných automatů. Dále devíti 
renovovaných zámeckých zastavení, kde 

najdete mnoho informací o tom, jak park 
postupně vznikal a jak vypadal v době své 
největší slávy, kdy byl nazýván – a to prá-
vem, osmým divem světa. Ti, kdo holdují 
virtuální a  augmentované realitě, si také 
přijdou na své! V Zámeckém parku, u Po-
svátného okrsku a Staré radnice je přivítá 
projekt Znovuoživené Krušnohoří (více 
info www.icostrov.cz/znk/). V Ostrově tak 
ožije dávná historie města a  jeho barok-
ních staveb i významných osobností.

První máj je pro většinu Čechů příleži-
tostí, jak druhému vyjádřit lásku. Mějme 
se i přírodu kolem nás rádi v každé roční 
době.

Tip: Krásnou třešeň najdete naproti 
parčíku Oty Hofmana za cukrárnou.

Dita Poledníčková
manažerka cestovního ruchu

MěÚ Ostrov

Byl pozdní večer – první máj –
večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj…

Úryvek z lyricko-epické básně Máj
Karel Hynek Mácha

AKTUALITY

S železnou pravidel-
ností se vrací otázky  
a spekulace, zda zví-
řátka v ostrovském 
erbu jsou veverky, 
nebo vlci. Abychom 
uvedli věc na pravou 
míru, připravili jsme 
pro vás jasnou informaci na základě pod-
kladů heraldika a milovníka ostrovské 
historie, Mgr. Lubomíra Zemana.
„Znak města Ostrova mohl vzniknout ně-
kdy v 1. třetině 15. století. Původně jej tvořil 
znak Království českého s přilbou a kleno-
tem orlího křídla (viz pečeť z roku 1432), 
který měl navíc dva strážce (štítonoše) – 
veverky. Znak zřejmě vyjadřoval příslušnost 
města ke královské komoře a jeho strážci, 
veverky, které se vyskytují v české heraldice 
velmi vzácně, mohly být převzaty do měst-
ského znaku pro svůj tehdy typický výskyt 
v okolních lesích,“ vysvětluje Lubomír Ze-
man. Skutečnost, že veverky byly součástí 
původního ostrovského znaku, dokládá  
i jejich opětovná přítomnost v polepšeném 
městském znaku, doloženém na znaku 

z roku 1576. Dále pak v Rudolfově znako-
vém privilegiu z roku 1604, stejně jako jejich 
přítomnost na mnoha městských pečetích 
užívaných do poloviny 19. století. 
Je pravda, že v průběhu staletí prošel ostrov-
ský erb různými obměnami. Oproti rene-
sanční podobě v něm byl místo erbu českého 
krále vsazen bádenský lev a veverky, které tam 
do té doby byly, zmizely. V 19. století se v erbu 
objevili dokonce vlci. Vzniklo to ale nepo-
chopením symboliky a následnou chybnou 
prezentací. Pro úplnost je nutné dodat, že 
ostrovský erb v privilegiu císaře Rudolfa II. 
byl popsán též slovně, a tak je tedy nade 
vši pochybnost, že zvířátka ve znaku jsou 
opravdu veverky.
Poslední modernizace městského znaku 
proběhla na začátku 90. let, kdy Rada měs-
ta Ostrova jmenovala komisi pro insignie 
a historickou paměť města, složenou mj. 
z odborníků na historii, aby se touto pro-
blematikou zabývala. Jako předloha byla 
po užita nejslavnější podoba znaku právě 
z doby Rudolfa II. Autorem jeho grafické 
podoby je výtvarník František Steker. 

Marek Poledníček, místostarosta města

VLCI, NEBO VEVERKY?

VEVERKA, MASKOT MĚSTA, JE SIBY!

V Zámeckém parku v Ostrově aktuálně 
probíhá dendrologický průzkum. Pracu-
je na něm Milena Nováková, zahradní  
a krajinářská architektka, znalkyně v obo-
ru dendrologie. Součástí průzkumu je 
inventarizace a hodnocení dřevin. „Na 
základě průzkumu jsou vybrány vzrost-
lé stromy vyžadující arboristický zásah. 
Další částí průzkumu je doporučený plán 
péče, návrh nových výsadeb, úpravy ke-
řových skupin nebo trvalkové výsadby,“ 
vysvětluje Hana Špičková, vedoucí od-
boru městských investic a správy, s tím, 
že se ostrovská radnice vydala touto ces-
tou proto, aby se Zámecký park stal pro 
návštěvníky ještě příjemnějším místem  
a byla zajištěna jeho provozní bezpečnost. 
Průzkum stále probíhá, dokončen bude na 
podzim letošního roku.                      (red)

V ZÁMECKÉM PARKU PROBÍHÁ DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM

SPOŘITELNA  
ZAVÍRÁ POKLADNU, 
VKLADY A VÝBĚRY 
PŮJDOU JEN PŘES 

BANKOMAT
Ostrov se od začátku července připojí  
k rychle rostoucí skupině měst a obcí, ve 
kterých obyvatelé vybírají a vkládají hoto-
vost již jen prostřednictvím bankomatu. 
Stane se tak poté, co Česká spořitelna od 
1. července 2021 zruší pokladnu ve své po-
bočce v Ostrově. 
„Otevírací doba pobočky i rozsah péče  
o klienty ve všech ostatních oblastech 
zůstanou nezměněny. Zaměstnanci v po-
bočce budou v případě potřeby připraveni 
poradit klientům, jak lze bankomat využí-
vat,“ informuje Libor Havlena, specialista 
pobočkové sítě České spořitelny. 
Kromě možnosti provádět výběry a vkla-
dy hotovosti nepřetržitě 24 denně, včetně 
víkendů, umožňují spořitelní bankomaty 
uskutečňovat také například rychlé převo-
dy peněz, které se připíší na účet příjemce 
v tuzemské bance do několika vteřin. 
V případě, že klienti budou potřebovat vy-
užít pokladní přepážku s obsluhou, veške-
ré vklady i výběry peněz, včetně vkladních 
knížek, budou moci vyřizovat například 
na pobočce v Karlových Varech, kde je 
pobočka České spořitelny s klasickou po-
kladnou. 
„Služby v pobočce v Ostrově se zaměří 
zejména na poskytování finančního po-
radenství a správu financí klientů,“ dodal 
specialista pobočkové sítě.                    (red)

V minulých týdnech jste jistě zaznamena-
li hlasování na sociální síti FB a také v Os-
trovském měsíčníku na téma: Hledá se 
jméno pro ostrovskou veverku – maskota 
města. Jednoznačně zvítězila Siby a děku-
jeme všem, kteří se hlasování zúčastnili. 
Dosavadní zobrazení na FB i v OM bylo 
ilustrační a posloužilo grafikovi jako in-

spirace pro vytvoření skutečné kresby 
maskota.
Těšme se společně na Siby, která s námi 
bude jako hravá průvodkyně všude, kde 
byste ji čekali i nečekali.

Dita Poledníčková
manažerka cestovního ruchu 

Poškozený strom v Zámeckém parku

OSTROVSKÝ
Informační měsíčník pro obyvatele města Ostrov
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Je máj,
lásky čas!
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V případě zájmu kontaktujte město Ostrov, odbor majetku města: Milan Veselý, tel.: 354 224 915, 
e-mail: mvesely@ostrov.cz, Pavla Neumannová, tel. 354 224 911, e-mail: pneumannova@ostrov.cz

Město Ostrov nabízí pozemky určené pro výstavbu rodinných domů investoru,
který vybuduje obslužnou komunikaci a přípojky sí� technické infrastruktury.
Jedná se o 21 stavebních parcel o výměře od 821 m2 do 1 844 m2.

Výměra plochy Cena
24 532 m2 dle znaleckého posudku – 370 Kč/m2

Územní studie
Studie zástavby, dopravního řešení a technické infrastruktury k nahlédnu� na webu města na adrese
bit.ly/pozemky-horni-zdar

Způsob prodeje
Předpokládá se, že s investorem bude sepsána nájemní smlouva na pronájem okolních pozemků, a to do doby 
vystavění obslužné komunikace a přípojky sí� technické infrastruktury. Nadále bude uzavřena kupní smlouva 
a dohoda o zřízení předkupního práva a výhrady zpětné koupě.

Nabídka pozemků v Horním Žďáru

AKTUALITY

V těchto dnech, respektive o sobotách, 
město přistavuje po etapách velkoob-
jemové kontejnery (VOK) na velkoob-
jemový odpad. Na VOK jsou vylepeny 
informace, který odpad do těchto VOK 
patří, ale někteří spoluobčané tyto in-
formace strhávají. Proto si dovolujeme 
i zde informovat, co do těchto VOK lze 
odkládat. Patří sem starý nábytek, kober-
ce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské 
linky, porcelánové nádobí, hrnce, které 
se nevejdou do nádob na kovové obaly. 
Prostorově objemný odpad, nábytek, je 
potřeba rozložit na jednotlivé díly, tak 
aby byla kapacita VOK zcela využita  
a zbyl prostor pro odložení tohoto odpa-
du ostatními občany dané lokality. Roz-
hodně do těchto VOK nepatří stavební 
odpad, stavební materiál, elektroodpad, 
jako jsou lednice, televize, sporáky, mi-
krovlnky, dále sem vůbec nepatří pneu-
matiky a ani recyklovatelný odpad. Tedy 
oblečení, boty a plyšové hračky – na to 
máme zelené kontejnery na textil – plas-
tové kanystry apod. Pokud donesete tře-
ba nádobí v kartonu, je potřeba ho do 

VOK vysypat a karton natrhat či sešlapat 
a odložit do nádoby na papír, většinou je 
hned v blízkosti VOK. Ani prkna nepatří 
do tohoto kontejneru. Ta patří do sběr-
ného dvora. Pro drobný elektroodpad 
máme ve městě červené kontejnery, vel-
ké elektrospotřebiče patří do sběrného 
dvora.
Další doporučení. VOK jsou umisťovány 
v etapách a jsou určeny pro obyvatele 
těch míst, kde právě stojí. Dostane se na 
všechny ulice i místní části. Rozpis je do-
stupný na webu města a byl uveřejněn  

i v Ostrovském měsíčníku. Pokud dove-
zete svůj odpad např. z jiné místní části  
a nepočkáte na VOK u Vás, zaplníte pro-
stor v kontejneru, který byl určen pro ob-
čany v dané ulici. Oni také nepovezou svůj 
odpad do jiné části města. A pokud ho 
nutně potřebujete tu sobotu odvézt, máte 
ho již naložený, jeďte rovnou do  sběrného 
dvora. Ten je v sobotu otevřen od 8 hod. 
do 12 hod.
Pokud je VOK plný, neodkládejte další 
odpad vedle těchto VOK. Dopouštíte se 
tím přestupku, za který Vám hrozí ne-
malá pokuta. Je možné odpad donést  
o kousek dál do dalšího VOK, ve kte-
rém bude ještě místo, nebo do sběrného 
dvora. Je potřeba se chovat zodpovědně  
a nesobecky. Pokud daná pravidla bude 
dodržovat každý, vyhneme se stresovým 
situacím a zmizí problémy s přeplněností 
VOK.
Pokud si nejste jisti, kam patří určitý od-
pad, neváhejte se podívat na web měs-
ta, OMIS, sekce odpadové hospodářství. 
Také je možné volat v pracovní době na  
tel. 354 224 918.                                       (red)

CO PATŘÍ DO VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ  
NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD?
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Ilustrační foto
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SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři Ostrovského měsíčníku, 
milí spoluobčané.

Společně vyhlížíme konec pandemie, 
těšíme se na rozvolňování a věříme, že 
tyto těžké časy na nás nezanechají pří-
liš hluboké stopy. Mnoho z  nás si jen 
občas uvědomí, jak moc nás tato doba 
změnila, a až čas ukáže, zda nám budou 
některé věci chybět více či méně.

Každý den v úřadě otvírám knihu došlé 
pošty. Knihu, která je většinu dní prázdná 
a jen občas se v ní objeví dopis. Krásný pa-
pírový dopis. Nedávno jsem si vzpomněl 
na Wolkerovu báseň Poštovní schránka  
a uvědomil jsem si, že za pár let mohou 
z našich ulic úplně zmizet. Svět jede úplně 
v jiném tempu, a zatímco zmiňovaná kni-
ha došlé pošty je většinou prázdná, moje 
mailová schránka je každý den lidově ře-
čeno k prasknutí. Asi jste si také všimli, jak 
moc se elektronická komunikace rozšířila 
a  jak často se pohybujeme v takzvaném 
kyberprostoru. Děti se učí online, porady 
na úřadě vedeme přes počítačové kame-
ry a běžná jednání už také v dnešní době 
nevyžadují osobní účast.

Až do této chvíle by se dalo říci, že je 
vše relativně v pořádku, a možná bych 
použil i ono známé: Pokrok prostě ne-
zastavíš.

Dobré a moderní věci s sebou ale vět-
šinou přinášejí i  cosi špatného, nepěk-
ného, nevkusného a možná i zlého. A to 
s sebou přinesla i tato doba. Pokud jsem 
před chvilkou psal, že přibylo e-mailů, 
tak musím zmínit i dotazy a vzkazy na 
sociálních sítích, jako je Facebook nebo 
Instagram. A zatímco většina mnou opě-
vovaných krásných papírových dopisů 
měla nějakou standardní úroveň, komu-
nikace přes sociální sítě a  někdy i  přes 
e-maily tuto úroveň často postrádá. 
A není to jen kultura projevu, je to bo-
hužel často i agresivita. Právě sociální sítě 
se hemží lidmi, kteří svou otázku uvo-
zují urážkou tázaného, svůj názor uvádí 
útokem na morální a nezřídka i  fyzické 
vlastnosti toho druhého. Velmi často se 
kromě tradičních expertů na zahraniční 
vztahy, fotbalových a hokejových trené-
rů objevují noví epidemiologové, den-
drologové a dopravní inženýři.

Chce se mi věřit, že to jsou ti samí, 
kteří se dříve sešli v hospodě u piva, za-
nadávali si, rozebrali aktuální situaci ve 
městě i  ve státě, pohádali se, navzájem 
se poslali někam a  rozešli se domů. Šlo 
o takzvanou vypuštěnou páru. Páru, kte-
rá v mnohých z nás bublá, soptí, a pro-
tože nemá kam, unikne pravděpodobně 

na ty zmíněné sociální sítě. A  protože 
jsem optimista a chci věřit tomu, že až 
zase budeme chodit upouštět páru 
k pivu, agresivita v kyberprostoru klesne, 
velmi se přimlouvám, aby v nejbližší vlně 
rozvolňování byly i hospody.

Jan Bureš
starosta města

DEN SE STAROSTOU
Tradiční Dny se starostou, které 

zrušila pandemie koronaviru, jsou 
zpět. První se uskuteční ve středu 
19.  května od 15 hodin na Měst-
ském úřadě Ostrov v zasedací míst-
nosti rady města. 

PROČ SE LÍBAT POD TŘEŠNÍ
První máj je  tradiční český svátek 

zamilovaných, který se slaví každoroč-
ně 1. května. Svátek má původ v české 
tradici, avšak své  kořeny má i  v  kelt-
ské kultuře, kde se slaví svátek  Bel-
tain, a germánské kultuře, kde se sla-
ví jako  Valpuržin svátek. Tyto svátky 
oslavovaly první květnovou noc a den 
jako čas plodnosti a příchod jara.
A  kde se vlastně vzala líbací tradice 
v květnu?
Prvomájové líbání pod rozkvetlou třešní, 
jabloní či jiným stromem je romantický 
zvyk, který se určitě vyplatí udržovat 
a dodržovat.

Podle některých pramenů je tento 
zvyk starý zhruba sto let, podle jiných 
je tu už od starověku. Totiž už ve sta-
rověkém Římě se slavil svátek, který se 
nazýval Floralia a  byl zasvěcen bohyni 
jara a plodnosti Flóře. V křesťanské době 
byl polibek považován za velmi intimní, 
a pod třešní se tak směli políbit jen ti, již 
měli před svatbou. Zvyk, který má slíbit 
celoroční krásu, zdraví, lásku a zamilova-
nému páru plodnost. Symbolika zvyku 

by se dala vyložit tak, že kvetoucí strom 
je připraven k  plození, což jsou vlastně 
i mladí zamilovaní lidé. Říká se, že poli-
bek zajistí dívce krásu na celý rok, a po-
kud políbena nebude, možná i  uschne. 
Ale ani ten, kdo je singl, nemusí smutnit. 
První máj od pradávna odkazuje rovněž 
na spojení člověka s přírodou.

A jak je to v Ostrově? Máte i vy své ob-
líbené místo, kde si dáváte prvomájové 
políbení pod rozkvetlou třešní, jabloní 
či jiným stromem? Vydáte se přinejmen-
ším v tento den na příjemnou procházku 
Ostrovem a jeho okolní přírodou? Nebo 
si naservírujete rovnou velkou porci 
obojího?

Určitě vyjděte ven! Do přírody v okolí 
Ostrova, k Boreckým rybníkům, starému 
koupališti nebo alespoň do ostrovského 
Zámeckého parku (více tipů zde: www.
icostrov.cz/ostrov-top-7). Projděte ho 
křížem krážem a  všimněte si jeho novi-
nek. Krmítek pro veverky, které můžete 
cestou nakrmit potravou pro ně určenou 
z  instalovaných automatů. Dále devíti 
renovovaných zámeckých zastavení, kde 

najdete mnoho informací o tom, jak park 
postupně vznikal a jak vypadal v době své 
největší slávy, kdy byl nazýván – a to prá-
vem, osmým divem světa. Ti, kdo holdují 
virtuální a  augmentované realitě, si také 
přijdou na své! V Zámeckém parku, u Po-
svátného okrsku a Staré radnice je přivítá 
projekt Znovuoživené Krušnohoří (více 
info www.icostrov.cz/znk/). V Ostrově tak 
ožije dávná historie města a  jeho barok-
ních staveb i významných osobností.

První máj je pro většinu Čechů příleži-
tostí, jak druhému vyjádřit lásku. Mějme 
se i přírodu kolem nás rádi v každé roční 
době.

Tip: Krásnou třešeň najdete naproti 
parčíku Oty Hofmana za cukrárnou.

Dita Poledníčková
manažerka cestovního ruchu

MěÚ Ostrov

Byl pozdní večer – první máj –
večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj…

Úryvek z lyricko-epické básně Máj
Karel Hynek Mácha

AKTUALITY

Vážení čtenáři Ostrovského měsíčníku, do-
volte mi, abych Vás v tomto článku ve zkrat-
ce seznámil s některými skutečnostmi, kte-
ré se týkají Ostrovské teplárenské, a. s.
1. Cena tepla pro odběratele
V současné době se objevily ve sdělovacích 
prostředcích informace, že se v souvislosti 
s enormním nárůstem cen povolenek na 
emise CO2 mnohé teplárny dostávají do té-
měř neřešitelných ekonomických problémů, 
které mohou v důsledku znamenat zdražení 
tepla, případně i likvidaci některých společ-
ností. V současné době se pohybuje cena 
povolenek okolo 55 eur za tunu emisí, což 
je o 40 eur více, než předpokládala Evropská 
komise pro rok 2020, a o 35 eur více, než bylo 
předpovězeno pro rok 2030.
Za spálení jedné tuny uhlí jsme museli ode-
vzdávat cca 1,6 povolenky, proto jsme na 
trend růstu cen povolenek včas zareagovali 
dodatečnými opatřeními v provozování jed-
notlivých kotlů. V prvním pololetí roku 2020 
jsme nově spoluspalovali štěpku i na posled-
ním parním uhelném kotli K1. Ve 2. polole-
tí jsme vyřadili z provozu i tento kotel, tím 
jsme se dostali v příkonu kotlů spalujících 
uhlí a plyn pod 20 MWt, a mohli jsme tak 
dříve, než bylo plánováno, vystoupit ze sys-
tému obchodování s emisemi. Rozhodnutí  
o předčasném vyřazení kotle předcházela 
důkladná údržba a rozsáhlé opravy ostat-
ních kotlů před zimou.  
Díky přijatým opatřením jsme tak v roce 
2020 spotřebovali významně méně povole-
nek, než jsme plánovali, a dokonce nám jich 
cca 4000 ks zbylo na prodej. Úspora povo-
lenek se příznivě projevila na hospodářském 
výsledku, kdy místo plánované ztráty ve výši 
7,7 mil. Kč jsme dosáhli zisku před zdaněním 
cca 2,4 mil. Kč. Je velká škoda, že bývalý ře-
ditel Ing. Havlan uzavřel vysoce rizikovou 
smlouvu o zapůjčení našich povolenek sou-
kromé firmě, kvůli tomu jsme přišli o více 

než 20 000 povolenek v současné hodnotě 
více než 29 mil. Kč, které jsme mohli prodat 
a využít na investice, případně opravy.
Vzhledem k tomu, že již nemusíme kupovat 
povolenky na vypouštění CO2, neplánujeme 
pro rok 2021 i další roky zdražení tepla. Ná-
růst cen povolenek se nám promítne do ná-
kladů pro další roky nepřímo, přes výrazný 
růst cen elektřiny a plynu a zvyšující se in-
flaci. Tento nárůst nákladů pro nejbližší roky 
budeme kompenzovat úsporou provozních 
nákladů po uvedení nového kotle na bioma-
su do provozu a vyššími výnosy za prodáva-
nou elektřinu. 
Občané a firmy však musí dle mého názoru 
pro příští roky počítat s významným růstem 
cen elektřiny a plynu, protože hlavně do 
ceny elektřiny se přímo promítá cena povo-
lenky. Takto odběratelé zaplatí nedobrovol-
ně přechod na nízkoemisní energetiku v EU. 

V současné době jsou ceny elektřiny a plynu 
na burze o desítky procent vyšší, než v roce 
2020. 
2. Vytápění v roce 2021
Letošní zima se nám může zdát ve srovnání 
s jinými roky chladnější, a proto chci občany 
informovat o prodeji tepla za období od led-
na do dubna. Za leden až březen jsme splnili 
plán prodeje na 100,7 %. V opravdu stude-
ném dubnu jsme prodali o cca 5 500 GJ více 
než bylo plánováno, takže překročení pro-
deje tepla od začátku roku do konce dubna 
dosáhlo 5,6 %. 
Tržby za teplo pro bytové odběry jsou pře-
kročeny o cca 2,7 mil. Kč, což představuje 
cca 450 Kč na průměrný byt, proto se obča-
né nemusí obávat významných nedoplatků 
za teplo. 
Nadále jsme připraveni v souladu s legis-
lativou přitápět v případě potřeby i mimo 
topnou sezónu. V loňském roce jsme opět 
po několika letech přitápěli a setkali jsme se 
s kladným ohlasem odběratelů tepla. Prů-
měrné náklady na vytápění mimo topnou 
sezónu na jeden byt dosáhly 12 Kč vč. DPH 
za den, což při několika dnech vytápění ni-
koho ekonomicky nezatížilo, ale lidé měli 
doma tepelnou pohodu.
Žádám ty, co o případné přitápění nemají 
zájem, ať si uzavřou ventily na radiátorech, 
a tím budeme moci v případě potřeby teplo 
dodávat jen těm, kteří o topení budou mít 
zájem. 
3. Letní odstávka
Po několika letech budeme nuceni z důvodu 
nutných úprav v hlavní výměníkové stani-
ci na teplárně na jeden až dva dny na kon-
ci července nebo začátkem srpna přerušit 
dodávky teplé vody. O přesném termínu od-
stávky budou odběratelé včas informováni.

Tibor Hrušovský 
předseda představenstva 

Ostrovská teplárenská, a. s.

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, A.S., INFORMUJE

Vývoj velkoobchodních cen elektřiny  
na burze – nízký tarif

Vývoj velkoobchodních cen plynu na burze

- ZM vyjádřilo v souladu s § 17 odst. 7 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, souhlas s celoroč-
ním hospodařením města Ostrov za rok 
2020 včetně zprávy nezávislého audito-
ra o výsledku přezkoumání hospodaře-
ní města Ostrov za rok 2020, a to bez 
výhrad. Celkové příjmy města včetně 
financování činily 570 328 tis. Kč a cel-
kové výdaje města činily 458 134 tis. Kč. 
Hospodaření města za rok 2020 skonči-
lo se saldem příjmů a výdajů v celkové 
výši 112 194 tis. Kč.

- ZM schválilo podání žádosti o dotaci 
do programu Brownfieldy - na revita-
lizaci území se starou stavební zátěží  
v roce 2021 na projekt „Volnočasový are-

ál za klášterem – I. etapa“, s předpoklá-
danou maximální celkovou výší nákladů  
36 387 tis. Kč včetně DPH.

- ZM schválilo podání žádosti o poskytnu-
tí příspěvku v rámci Národního progra-
mu Životního prostředí, prioritní oblast 
5 - Životní prostředí ve městech a obcích, 
podoblast 5.4 Zlepšení funkčního stavu 
zeleně ve městech a obcích, na projekt 
„Nové výsadby u cyklostezky do Květno-
vé – Polní alej Dolní Žďár“, s maximální 
celkovou výší nákladů 141 000 Kč včetně 
DPH podle navrženého projektu.

- RM na základě provedeného hodnoce-
ní podaných nabídek schválila dle ná-
vrhu komise přidělení veřejné zakázky 
„OPRAVA STŘECHY – objekt čp. 706 - 
707, OSTROV“ dodavateli s nabídkou  

č. 2 - Petr Krejza, Karlovarská 268,  
362 33 Hroznětín, s nabídkovou cenou  
986 690 Kč bez DPH, jako nejvýhodnější-
mu pro zadavatele.

- RM na základě provedeného hodnoce-
ní podaných nabídek schválila pořadí 
nabídek dle návrhu komise a přidělila 
veřejnou zakázku “Dešťové akumulační 
nádrže v Ostrově“ dodavateli s nabíd-
kou č. 2 - DESIGNSTAV KARLOVY VARY 
s. r. o., Mezirolí 161, 36225 Nová Role,  
– 2 nádrže s nabídkovou cenou  
464 502 Kč bez DPH, a dodavateli  
s pořadovým číslem 4 - SVS 2000 spol. 
s r. o., Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov,  
– 3 nádrže s nabídkovou cenou  
613 722 Kč bez DPH, jako nejvýhodněj-
ším pro zadavatele.                               (jj)

Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA V MĚSÍCI DUBNU:
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V případě zájmu kontaktujte město Ostrov, odbor majetku města: Milan Veselý, tel.: 354 224 915, 
e-mail: mvesely@ostrov.cz, Pavla Neumannová, tel. 354 224 911, e-mail: pneumannova@ostrov.cz

Město Ostrov nabízí pozemky určené pro výstavbu rodinných domů investoru,
který vybuduje obslužnou komunikaci a přípojky sí� technické infrastruktury.
Jedná se o 21 stavebních parcel o výměře od 821 m2 do 1 844 m2.

Výměra plochy Cena
24 532 m2 dle znaleckého posudku – 370 Kč/m2

Územní studie
Studie zástavby, dopravního řešení a technické infrastruktury k nahlédnu� na webu města na adrese
bit.ly/pozemky-horni-zdar

Způsob prodeje
Předpokládá se, že s investorem bude sepsána nájemní smlouva na pronájem okolních pozemků, a to do doby 
vystavění obslužné komunikace a přípojky sí� technické infrastruktury. Nadále bude uzavřena kupní smlouva 
a dohoda o zřízení předkupního práva a výhrady zpětné koupě.

Nabídka pozemků v Horním Žďáru

AKTUALITY

OČKOVÁNÍ  
V OČKOVACÍM  

CENTRU  
V OSTROVSKÉ  

NEMOCNICI 
Rádi  zodpovíme základní do-
tazy a pomůžeme Vám  s re-
gistrací na očkování proti CO-
VID-19 od pondělí do pátku 
od 8:00 do 15:00 hodin.
Pro ostrovské občany  ve věku 
67+ nebo držitele průkazu 
ZTP, ZTP/P zároveň pomůže-
me zajistit dopravu na očko-
vání Senior expresem.

Volejte asistenční linky  
Městského úřadu Ostrov:

354 224 995 NEBO 
354 224 996

Město Ostrov stále přijímá žádosti o byty 
v domě s pečovatelskou službou na Hlav-
ní tř. čp. 1365-7 v Ostrově pro jednotlivce, 
ale i dvojice. Dům s pečovatelskou služ-
bou v Ostrově je určen občanům, kteří ne-
jsou schopni si sami obstarat nutné práce 
v domácnosti a další životní potřeby. 

Žádosti jsou projednány v bytové komisi  
a následně předloženy Radě města Ostrov, 
která svým usnesením rozhodne o pří-
padném zařazení žádosti do Pořadníku na 
přidělování bytů v Domě s pečovatelskou 
službou Ostrov, Hlavní tř. 1365-7, dle data 
podání žádosti. Proti usnesení Rady města 
Ostrov se nelze odvolat. Zařazení žádosti 
do Pořadníku na přidělování bytů v Domě 
s pečovatelskou službou Ostrov, Hlavní  
tř. 1365-7 není nárokové.
Žádost o byt v domě s pečovatelskou služ-
bou může podat žadatel s trvalým poby-
tem v Ostrově nebo jeho částech – Arnol-
dov, Dolní Žďár, Hanušov, Hluboký, Horní 
Žďár, Kfely, Květnová, Mořičov, Maroltov  
a Vykmanov. 

Žádost může podat i občan, který je těž-
ce zdravotně postižený, nebo žadatel, 
který požaduje přidělení bytu v DPS ze 
zdravotních či jiných vážných důvodů. 

Do domu s pečovatelskou službou v Os-
trově nelze ale  přijmout občana, jehož 
zdravotní stav trvale vyžaduje ošetření 
24 hodin denně a obsluhu jinou osobou. 
Žadatel nesmí být dlužníkem vůči městu 
Ostrov ani Městskému úřadu Ostrov, ne-
smí způsobit poškození bytového fondu 
v majetku města Ostrov, dopustit se neo-
právněného obsazení bytu ani neoprávně-
ného poskytnutí podnájmu bytu v majet-
ku města Ostrov. 
Další bližší informace i žádosti jsou k dis-
pozici na webstránkách města Ostrov / od-
bor sociálních věcí a zdravotnictví / dům 
s pečovatelskou službou. Nebo přímo na 
Městském úřadě Ostrov, Jáchymovská 1, 
odbor sociálních věcí a zdravotnictví, paní 
Marie Marcinková, kancelář č. A.112, tel. č. 
725 885 432 nebo e-mail: mmarcinkova@
ostrov.cz.                                                   (red)

POŘADNÍK NA BYTY V DOMĚ  
S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU  

JE NADÁLE OTEVŘENÝ
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SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři Ostrovského měsíčníku, 
milí spoluobčané.

Společně vyhlížíme konec pandemie, 
těšíme se na rozvolňování a věříme, že 
tyto těžké časy na nás nezanechají pří-
liš hluboké stopy. Mnoho z  nás si jen 
občas uvědomí, jak moc nás tato doba 
změnila, a až čas ukáže, zda nám budou 
některé věci chybět více či méně.

Každý den v úřadě otvírám knihu došlé 
pošty. Knihu, která je většinu dní prázdná 
a jen občas se v ní objeví dopis. Krásný pa-
pírový dopis. Nedávno jsem si vzpomněl 
na Wolkerovu báseň Poštovní schránka  
a uvědomil jsem si, že za pár let mohou 
z našich ulic úplně zmizet. Svět jede úplně 
v jiném tempu, a zatímco zmiňovaná kni-
ha došlé pošty je většinou prázdná, moje 
mailová schránka je každý den lidově ře-
čeno k prasknutí. Asi jste si také všimli, jak 
moc se elektronická komunikace rozšířila 
a  jak často se pohybujeme v takzvaném 
kyberprostoru. Děti se učí online, porady 
na úřadě vedeme přes počítačové kame-
ry a běžná jednání už také v dnešní době 
nevyžadují osobní účast.

Až do této chvíle by se dalo říci, že je 
vše relativně v pořádku, a možná bych 
použil i ono známé: Pokrok prostě ne-
zastavíš.

Dobré a moderní věci s sebou ale vět-
šinou přinášejí i  cosi špatného, nepěk-
ného, nevkusného a možná i zlého. A to 
s sebou přinesla i tato doba. Pokud jsem 
před chvilkou psal, že přibylo e-mailů, 
tak musím zmínit i dotazy a vzkazy na 
sociálních sítích, jako je Facebook nebo 
Instagram. A zatímco většina mnou opě-
vovaných krásných papírových dopisů 
měla nějakou standardní úroveň, komu-
nikace přes sociální sítě a  někdy i  přes 
e-maily tuto úroveň často postrádá. 
A není to jen kultura projevu, je to bo-
hužel často i agresivita. Právě sociální sítě 
se hemží lidmi, kteří svou otázku uvo-
zují urážkou tázaného, svůj názor uvádí 
útokem na morální a nezřídka i  fyzické 
vlastnosti toho druhého. Velmi často se 
kromě tradičních expertů na zahraniční 
vztahy, fotbalových a hokejových trené-
rů objevují noví epidemiologové, den-
drologové a dopravní inženýři.

Chce se mi věřit, že to jsou ti samí, 
kteří se dříve sešli v hospodě u piva, za-
nadávali si, rozebrali aktuální situaci ve 
městě i  ve státě, pohádali se, navzájem 
se poslali někam a  rozešli se domů. Šlo 
o takzvanou vypuštěnou páru. Páru, kte-
rá v mnohých z nás bublá, soptí, a pro-
tože nemá kam, unikne pravděpodobně 

na ty zmíněné sociální sítě. A  protože 
jsem optimista a chci věřit tomu, že až 
zase budeme chodit upouštět páru 
k pivu, agresivita v kyberprostoru klesne, 
velmi se přimlouvám, aby v nejbližší vlně 
rozvolňování byly i hospody.

Jan Bureš
starosta města

DEN SE STAROSTOU
Tradiční Dny se starostou, které 

zrušila pandemie koronaviru, jsou 
zpět. První se uskuteční ve středu 
19.  května od 15 hodin na Měst-
ském úřadě Ostrov v zasedací míst-
nosti rady města. 

PROČ SE LÍBAT POD TŘEŠNÍ
První máj je  tradiční český svátek 

zamilovaných, který se slaví každoroč-
ně 1. května. Svátek má původ v české 
tradici, avšak své  kořeny má i  v  kelt-
ské kultuře, kde se slaví svátek  Bel-
tain, a germánské kultuře, kde se sla-
ví jako  Valpuržin svátek. Tyto svátky 
oslavovaly první květnovou noc a den 
jako čas plodnosti a příchod jara.
A  kde se vlastně vzala líbací tradice 
v květnu?
Prvomájové líbání pod rozkvetlou třešní, 
jabloní či jiným stromem je romantický 
zvyk, který se určitě vyplatí udržovat 
a dodržovat.

Podle některých pramenů je tento 
zvyk starý zhruba sto let, podle jiných 
je tu už od starověku. Totiž už ve sta-
rověkém Římě se slavil svátek, který se 
nazýval Floralia a  byl zasvěcen bohyni 
jara a plodnosti Flóře. V křesťanské době 
byl polibek považován za velmi intimní, 
a pod třešní se tak směli políbit jen ti, již 
měli před svatbou. Zvyk, který má slíbit 
celoroční krásu, zdraví, lásku a zamilova-
nému páru plodnost. Symbolika zvyku 

by se dala vyložit tak, že kvetoucí strom 
je připraven k  plození, což jsou vlastně 
i mladí zamilovaní lidé. Říká se, že poli-
bek zajistí dívce krásu na celý rok, a po-
kud políbena nebude, možná i  uschne. 
Ale ani ten, kdo je singl, nemusí smutnit. 
První máj od pradávna odkazuje rovněž 
na spojení člověka s přírodou.

A jak je to v Ostrově? Máte i vy své ob-
líbené místo, kde si dáváte prvomájové 
políbení pod rozkvetlou třešní, jabloní 
či jiným stromem? Vydáte se přinejmen-
ším v tento den na příjemnou procházku 
Ostrovem a jeho okolní přírodou? Nebo 
si naservírujete rovnou velkou porci 
obojího?

Určitě vyjděte ven! Do přírody v okolí 
Ostrova, k Boreckým rybníkům, starému 
koupališti nebo alespoň do ostrovského 
Zámeckého parku (více tipů zde: www.
icostrov.cz/ostrov-top-7). Projděte ho 
křížem krážem a  všimněte si jeho novi-
nek. Krmítek pro veverky, které můžete 
cestou nakrmit potravou pro ně určenou 
z  instalovaných automatů. Dále devíti 
renovovaných zámeckých zastavení, kde 

najdete mnoho informací o tom, jak park 
postupně vznikal a jak vypadal v době své 
největší slávy, kdy byl nazýván – a to prá-
vem, osmým divem světa. Ti, kdo holdují 
virtuální a  augmentované realitě, si také 
přijdou na své! V Zámeckém parku, u Po-
svátného okrsku a Staré radnice je přivítá 
projekt Znovuoživené Krušnohoří (více 
info www.icostrov.cz/znk/). V Ostrově tak 
ožije dávná historie města a  jeho barok-
ních staveb i významných osobností.

První máj je pro většinu Čechů příleži-
tostí, jak druhému vyjádřit lásku. Mějme 
se i přírodu kolem nás rádi v každé roční 
době.

Tip: Krásnou třešeň najdete naproti 
parčíku Oty Hofmana za cukrárnou.

Dita Poledníčková
manažerka cestovního ruchu

MěÚ Ostrov

Byl pozdní večer – první máj –
večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj…

Úryvek z lyricko-epické básně Máj
Karel Hynek Mácha

AKTUALITY

Prázdniny jsou již za rohem a spolu s nimi i čas dovolených, let-
ních aktivit a výletů. Proto prosím, dbejte před odjezdem z Vašich 
domovů na řádné zabezpečení svého majetku. Rádi bychom Vám 
připomněli pár bezpečnostních rad, na co všechno před odjezdem 
myslet, abyste předešli nepříjemnostem spojeným s vloupáním. 
Pokud odjíždíte na delší dobu pryč, zbytečně na svou nepřítom-
nost neupozorňujte. Tuhle informaci sdělte pouze svým blízkým 
nebo osobám, kterým opravdu věříte. Tyto osoby můžete poprosit 
o to, aby Vaši nemovitost pravidelně kontrolovaly. Jestli udržujete 
dobré vztahy se svými sousedy, můžete o to poprosit také je. 
Rozhodně o svém odjezdu neinformujte osoby na svých sociál-
ních sítích. Nezapomeňte tuhle důležitou informaci připomenout 
i svým dětem. Ty se mají často chuť se svými kamarády o tuhle 
radost podělit. S tím souvisí i zveřejňování fotek z dovolených. Ty 
z bezpečnostních důvodů zveřejňujte až po návratu do svých do-
movů. Rozhodně doma nenechávejte větší finanční hotovost a jiné 
cennosti. Raději vše uschovejte do banky, případně cenné předmě-
ty, peníze či platební karty řádně uzamkněte v trezoru doma. Neza-
pomeňte, že zloději využijí každé příležitosti, která se jim naskytne.
Při odjezdu pečlivě zkontrolujte, zda máte uzavřená okna a zamčené 
dveře. Svůj pozemek udržujte uklizený. Nepořádku před Vaší nemovi-
tostí mohou zloději využít. Jakýkoliv ponechaný předmět mohou zloději 

využít k páchání trestné činnosti. Jednoduše jim jejich loupení ulehčíte.
Policisté Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje jsou za-
pojeni do celorepublikového preventivního programu s názvem 
„Zabezpečte se! – Chraňte majetek sobě i svým sousedům“, jehož 
cílem je informovat veřejnost o všech možnostech a způsobech 
zabezpečení prostřednictvím mechanických zábranných a zám-
kových systémů v kombinaci i s elektronickou ochranou. 
K řádnému zabezpečení majetku Vám tedy může pomoci hlavní 
nástroj projektu, a to mobilní aplikace „Zabezpečte se“, která je do-
stupná ke stažení na Google Play nebo na App Store. Jejím hlavním 
úkolem je poradenství pro širokou veřejnost, jak správně zabezpe-
čit svůj majetek, tak aby bylo zabezpečení účinné a praktické.
Jestli se i přes naše preventivní rady stanete obětí vloupání, ihned vo-
lejte na linku 158. Do domu či bytu nevstupujte. Může se stát, že pa-
chatel bude stále uvnitř. Pokud do domu či bytu vstoupíte, buďte obe-
zřetní, nemanipulujte s předměty a byt neuklízejte, mohli byste uklidit 
i stopy, které zde pachatel zanechal, a ztížit nám tak jeho dopadení.
Milí čtenáři, přejeme Vám a Vašim dětem hezké prázdniny, klid-
nou dovolenou a návrat z ní bez překvapení v podobě vloupání 
do Vašich nemovitostí.

Soňa Podlahová
územní koordinátorka prevence

CHRAŇTE SVŮJ MAJETEK PŘED ODJEZDEM NA DOVOLENOU

V OSTROVĚ ZAČAL PROJEKT 
„PRŮZKUM POCITU BEZPEČÍ“

Tři měsíce bude v Ostrově 
probíhat projekt nazvaný 
Průzkum pocitu bezpečí. 
V měsících červen, červenec 
a srpen bude v ulicích měs-
ta probíhat dotazování stu-
dentů místního gymnázia, 
kteří budou pro městskou 
policii zjišťovat, co se obča-
nům líbí nebo nelíbí ve spo-
jení s bezpečností města.
„Budou se ptát, co se nám za 
uplynulé dva roky povedlo 
zlepšit, a navíc budou moci 
přidat podněty k dalšímu 

zvyšování bezpečnosti v našem městě. Podobný průzkum jsme 
již realizovali před dvěma lety. Na jeho základě byl vypracován 
projekt na instalaci dvou kamer do Krušnohorské ulice a také byly 
rozšířeny v některých místech takzvané bezdoplatkové zóny,“ říká 
Ladislav Martínek, velitel Městské policie Ostrov.
Podle průzkumu bylo rovněž nasazováno více hlídek do ob-
lastí, které obyvatelé označili jako pocitově méně bezpečné. 
„Budeme rádi, když se do průzkumu zapojí co nejvíce obyvatel 
našeho města, a můžeme slíbit, že každý, kdo se zúčastní, od 
nás jako pozornost dostane malý dárek. Prosíme všechny ob-
čany, aby tento průzkum nepodceňovali, protože i na základě 
těchto informací máme větší šanci na úspěch při získávání fi-
nančních prostředků z Ministerstva vnitra nebo Karlovarského 
kraje, které následně používáme ke zvýšení bezpečí v Ostrově,“ 
dodal Ladislav Martínek.
Dotazník, který byl vytvořen pro zmiňovaný průzkum, otiskne 
Ostrovský měsíčník v červencovém vydání. Zájemci o jeho vy-
plnění ho pak budou moci doručit na služebnu Městské policie 
Ostrov.             (kor)

STRÁŽNÍCI SE POSTARALI  
O SEBEVRAHA  

I NOČNÍHO OTUŽILCE
Na psychiatrickém oddělení ostrovské nemocnice skončil zoufalý 
muž, který chtěl v Ostrově skočit pod vlak. Na sebevražedný úmy-
sl upozornil hlídku městské policie jeho kamarád, který strážníky 
k vlakovému nádraží přivolal. „Naše hlídka vyjela okamžitě na mís-
to, kde našla muže odpovídajícího popisu volajícího kamaráda. 
Hlídka muže ztotožnila a zjistila, že se jedná opravdu o onoho ne-
šťastníka, který přiznal, že čeká na vlak, pod který chce skočit. Stráž-
níci toto muži rozmluvili a zajistili mu po telefonické domluvě lé-
čení na psychiatrickém oddělení Ostrov, kde jej strážníci předali do 
další péče,“ uvedl Ladislav Martínek, velitel Městské policie Ostrov.
O několik dní později byli strážníci upozorněni na zjevně podnapilého 
jedenáctiletého chlapce. Ten strážníkům sdělil, že pod tlakem kama-
rádů vypil vodku, která mu vůbec neudělala dobře. Chlapec nadýchal 
strážníkům 2,1 promile. „Mezitím byla kontaktována záchranná služ-
ba a PČR Ostrov, která sehnala matku a přivezla ji na místo události. 
Chlapce si po nezbytném vyšetření na místě odvezla záchranná služba 
na výplach žaludku do nemocnice. Případ šetří Policie ČR,“ pokračuje 
dále velitel s tím, že alkohol hrál roli i v dalších řešených případech.
K prvnímu vyjížděla hlídka do Jáchymovské ulice, kde byl zhruba 
v jednu hodinu ráno slyšet hluk a křik pod mostem u světelné kři-
žovatky. Strážníci na místě nalezli dva opilé muže. „Jeden z nich se 
po příjezdu strážníků rozeběhl do nedalekého potoka, kde se chtěl 
vykoupat. Neuvědomil si ale, že jsou v potočním korytě kameny, na 
které v noci nevidí. Pro dotlučeného podnapilého muže přijela pod 
most záchranka, která rozhodla o převozu na protialkoholní zá-
chytnou stanici. Muž byl po celou dobu agresivní a jeho chování se 
dále stupňovalo, proto musely být použity donucovací prostředky 
jak při převozu, tak poté na záchytce,“ dodal Ladislav Martínek, kte-
rý výčet zajímavých zásahů ukončil příběhem řidiče, jenž evidentně 
značně opilý přijel do myčky, myl si svůj vůz a popíjel u toho pivo. 
Při odjezdu byl zastaven hlídkou strážníků, kterým nadýchal skoro 
1,8 promile.               (kor)
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V případě zájmu kontaktujte město Ostrov, odbor majetku města: Milan Veselý, tel.: 354 224 915, 
e-mail: mvesely@ostrov.cz, Pavla Neumannová, tel. 354 224 911, e-mail: pneumannova@ostrov.cz

Město Ostrov nabízí pozemky určené pro výstavbu rodinných domů investoru,
který vybuduje obslužnou komunikaci a přípojky sí� technické infrastruktury.
Jedná se o 21 stavebních parcel o výměře od 821 m2 do 1 844 m2.

Výměra plochy Cena
24 532 m2 dle znaleckého posudku – 370 Kč/m2

Územní studie
Studie zástavby, dopravního řešení a technické infrastruktury k nahlédnu� na webu města na adrese
bit.ly/pozemky-horni-zdar

Způsob prodeje
Předpokládá se, že s investorem bude sepsána nájemní smlouva na pronájem okolních pozemků, a to do doby 
vystavění obslužné komunikace a přípojky sí� technické infrastruktury. Nadále bude uzavřena kupní smlouva 
a dohoda o zřízení předkupního práva a výhrady zpětné koupě.

Nabídka pozemků v Horním Žďáru

AKTUALITY

Město Ostrov připravilo pro oblast „Le-
sopark Borecké rybníky“ a „Dětské hřiš-
tě Kfely“ novou atrakci. Venkovní grily, 
na kterých můžou obyvatelé Ostrova 
grilovat jako opravdoví kuchaři. Nákla-
dy na jejich realizaci se vyšplhaly k část-
ce 64 tis. Kč a využívat je může veřejnost 
již od června 2021. 
V Ostrově, v oblasti Boreckých rybníků, 
bude venkovní gril součástí odpočinko-
vého místa s již vybudovaným ohništěm, 
altánem a lavičkami. Na toto místo přijde-
me nejkratší cestou od bývalé pekárny.
Dalším místem, kam se rozhodlo město in-
stalovat venkovní gril, je areál nového dět-
ského hřiště ve Kfelech. To bylo postaveno 
zejména pro obyvatele Kfel, kteří mají os-
trovská dětská hřiště a jejich zázemí takří-
kajíc „trošku z ruky“. Hřiště ve Kfelech se 
stalo oblíbeným a vyhledávaným místem 
tamních obyvatel a plní vizi svého vzniku. 
Může být ale i zajímavou zastávkou pro 
malé cyklisty, kteří v doprovodu rodičů 
podnikají své první, nenáročné vyjížďky 
za poznáním okolí Ostrova. I zde instalace 
grilu zvýší atraktivitu místa. 
Venkovní grily budou mít od města za-
jištěnou pravidelnou kontrolu a údržbu, 
přesto prosíme všechny, kdo venkovní gril 
či ohniště využijí: „Seznamte se pečlivě 
s návštěvním řádem a technickými po-
kyny. Dbejte v první řadě na bezpečnost 

vás i dětí, a to nejen v případě otevřeného 
ohně, ale i vody, která je v lokalitě Borec-
kých rybníků. Buďte, prosím, ohleduplní 
k ostatním lidem a v neposlední řadě k 
přírodě. Prosíme o dodržování pořádku a 
svědomité nakládání s odpadky.“  V areá-
lu Boreckých rybníků jsou koše takřka na 
každém kroku. V areálu Dětského hřiště 
Kfely musí návštěvník udělat několik kro-
ků navíc, aby odpadky vyhodil. Obě místa 
jsou ale koši dostatečně vybavena a je kam 
vyhazovat odpad.
S přibývajícími slunečnými dny vzroste ná-
vštěvnost obou míst a město Ostrov dou-
fá, že tímto investičním počinem vybídne 
k pobytu v přírodě i ty, kteří třeba nemají 
zahrádku a možnost si něco dobrého ugri-

lovat nebo opéct na ohni. Věříme, že tato 
venkovní novinka přinese obyvatelům 
města i jeho přilehlé části Kfel radost a pří-
jemné chvíle strávené v přírodě a v dobré 
společnosti – ať už té rodinné či s přáteli. 
Obě místa zvou k návštěvě, tak neváhejte 
a pojďte je vyzkoušet! Nakonec i na čer-
stvém vzduchu lépe chutná! Při pobytu 
venku mysleme na přírodu, která je naší 
součástí.

Dita Poledníčková ve spolupráci  
s Petrou Niederhafnerovou

Městský úřad Ostrov
Respektujte, prosím, zákon č. 65/2017 Sb. § 8 odst. 1 
písm. h), který říká: Je zakázáno kouřit v prostoru dět-
ského hřiště. To se týká i prostoru altánu. Za nedodrže-
ní tohoto zákazu hrozí pokuta až 30 000 Kč.

NOVINKA: VENKOVNÍ GRILY V OSTROVĚ A KFELECH

Máte rádi své město a jeho okolní pří-
rodu? Neničme si ho vyhazováním ne-
potřebných věcí na místa, která k tomu 
nejsou vyhrazena. Zodpovědným přístu-
pem k přírodě a životnímu prostředí dá-
váme dobrý příklad dětem a je odpovědí 
každého z nás. 

Prakticky nic se nemá vyhazovat v příro-
dě na zem. Samostatnou kapitolou jsou 
biologické odpadky, které příliš nevadí  
a mnohdy jsou i prospěšné. 
Materiály, které ale do životního prostře-
dí nepatří, mu škodí nejen z estetického 
hlediska, ale i z důvodu, že vyhozením se 
do půdy dostane v době jejich rozkladu 
mnoho toxických látek. 
Proto jsme neustále upozorňováni, aby-
chom odpad třídili a vyhazovali na mís-
tech k tomu určených. Snažíme se to 
vysvětlit i našim dětem a naučit je to. 
Zde přikládáme typické případy rozkladu 
různých materiálů v přírodě. Každopád-
ně se někdy může jednat až o tisíce let! 
Nutno zmínit, že doba rozkladu se může 

výrazně lišit podle různých klimatických 
podmínek - v závislosti na přístupu kys-
líku, vlhkosti, množství slunečního světla 
apod. 
Zbytky jídla: Nejrychleji se v přírodě roz-
kládá bioodpad. Např. ohryzky od jablek 
14 dnů, slupky od banánů 5 měsíců, slup-
ka od pomeranče se rozkládá až 1 rok. 
Žvýkačka: Odhodit malou žvýkačku na 
zem se může zdát jako bezvýznamné, 
rozkládat se ovšem bude 5 až 50 let.
Papír: Papírové odpadky jsou také bio-
logického původu. Většina z nich, jako 
např. papírové kapesníky, noviny či časo-
pisy, se obvykle rozloží za několik měsíců.
Jednorázová plena: Budete překvapeni – 
250 let.
Cigaretové filtry: Kuřáci často odhazují 
nedopalky na zem. Ty se ale mohou roz-
kládat i několik desítek let.
Hliníkové plechovky: Vyhazovat tyto 
nápojové obaly do přírody rozhodně 
nedoporučujeme. Nejenže se budou roz-
kládat desítky let, ale může rovněž dojít 
k poranění lidí a zvířat.

Baterie: Ty se stejně jako plechovky rozklá-
dají 200 až 500 let, nicméně v jejich přípa-
dě existuje ještě větší riziko než poranění. 
Uvolňují se z nich totiž nebezpečné látky!
Pneumatiky: Do volné přírody rozhodně 
nepatří ani pneumatiky. Jejich rozklad to-
tiž trvá stovky let.
Plastové výrobky: Už výroba plastů 
je velkou zátěží pro životní prostředí,  
a navíc obsahují nebezpečné látky. Doba 
jejich rozkladu se pohybuje v řádech sto-
vek let (např. PET láhve či plastové tašky), 
přičemž u polystyrenu se odhaduje až na 
tisíce let, ale rozložit se nemusí nikdy.
Sklo: Také u skleněných výrobků lze 
dobu rozkladu pouze odhadovat. Ač ně-
které „optimistické“ předpoklady hovoří 
o třech tisících letech, opět existuje mož-
nost, že se tento materiál nerozloží nikdy.
Pohozený odpad tu po nás může zůstat de-
sítky až tisíce let. Jeho rozklad a působení 
škodlivých a nebezpečných látek můžou 
mít pro naši přírodu nevratné následky.

Dita Poledníčková
manažer cestovního ruchu

JAK DLOUHO SE V PŘÍRODĚ ROZKLÁDAJÍ RŮZNÉ  
DRUHY POHOZENÉHO ODPADU?

Venkovní grily jsou připravené, můžete je vyzkoušet
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SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři Ostrovského měsíčníku, 
milí spoluobčané.

Společně vyhlížíme konec pandemie, 
těšíme se na rozvolňování a věříme, že 
tyto těžké časy na nás nezanechají pří-
liš hluboké stopy. Mnoho z  nás si jen 
občas uvědomí, jak moc nás tato doba 
změnila, a až čas ukáže, zda nám budou 
některé věci chybět více či méně.

Každý den v úřadě otvírám knihu došlé 
pošty. Knihu, která je většinu dní prázdná 
a jen občas se v ní objeví dopis. Krásný pa-
pírový dopis. Nedávno jsem si vzpomněl 
na Wolkerovu báseň Poštovní schránka  
a uvědomil jsem si, že za pár let mohou 
z našich ulic úplně zmizet. Svět jede úplně 
v jiném tempu, a zatímco zmiňovaná kni-
ha došlé pošty je většinou prázdná, moje 
mailová schránka je každý den lidově ře-
čeno k prasknutí. Asi jste si také všimli, jak 
moc se elektronická komunikace rozšířila 
a  jak často se pohybujeme v takzvaném 
kyberprostoru. Děti se učí online, porady 
na úřadě vedeme přes počítačové kame-
ry a běžná jednání už také v dnešní době 
nevyžadují osobní účast.

Až do této chvíle by se dalo říci, že je 
vše relativně v pořádku, a možná bych 
použil i ono známé: Pokrok prostě ne-
zastavíš.

Dobré a moderní věci s sebou ale vět-
šinou přinášejí i  cosi špatného, nepěk-
ného, nevkusného a možná i zlého. A to 
s sebou přinesla i tato doba. Pokud jsem 
před chvilkou psal, že přibylo e-mailů, 
tak musím zmínit i dotazy a vzkazy na 
sociálních sítích, jako je Facebook nebo 
Instagram. A zatímco většina mnou opě-
vovaných krásných papírových dopisů 
měla nějakou standardní úroveň, komu-
nikace přes sociální sítě a  někdy i  přes 
e-maily tuto úroveň často postrádá. 
A není to jen kultura projevu, je to bo-
hužel často i agresivita. Právě sociální sítě 
se hemží lidmi, kteří svou otázku uvo-
zují urážkou tázaného, svůj názor uvádí 
útokem na morální a nezřídka i  fyzické 
vlastnosti toho druhého. Velmi často se 
kromě tradičních expertů na zahraniční 
vztahy, fotbalových a hokejových trené-
rů objevují noví epidemiologové, den-
drologové a dopravní inženýři.

Chce se mi věřit, že to jsou ti samí, 
kteří se dříve sešli v hospodě u piva, za-
nadávali si, rozebrali aktuální situaci ve 
městě i  ve státě, pohádali se, navzájem 
se poslali někam a  rozešli se domů. Šlo 
o takzvanou vypuštěnou páru. Páru, kte-
rá v mnohých z nás bublá, soptí, a pro-
tože nemá kam, unikne pravděpodobně 

na ty zmíněné sociální sítě. A  protože 
jsem optimista a chci věřit tomu, že až 
zase budeme chodit upouštět páru 
k pivu, agresivita v kyberprostoru klesne, 
velmi se přimlouvám, aby v nejbližší vlně 
rozvolňování byly i hospody.

Jan Bureš
starosta města

DEN SE STAROSTOU
Tradiční Dny se starostou, které 

zrušila pandemie koronaviru, jsou 
zpět. První se uskuteční ve středu 
19.  května od 15 hodin na Měst-
ském úřadě Ostrov v zasedací míst-
nosti rady města. 

PROČ SE LÍBAT POD TŘEŠNÍ
První máj je  tradiční český svátek 

zamilovaných, který se slaví každoroč-
ně 1. května. Svátek má původ v české 
tradici, avšak své  kořeny má i  v  kelt-
ské kultuře, kde se slaví svátek  Bel-
tain, a germánské kultuře, kde se sla-
ví jako  Valpuržin svátek. Tyto svátky 
oslavovaly první květnovou noc a den 
jako čas plodnosti a příchod jara.
A  kde se vlastně vzala líbací tradice 
v květnu?
Prvomájové líbání pod rozkvetlou třešní, 
jabloní či jiným stromem je romantický 
zvyk, který se určitě vyplatí udržovat 
a dodržovat.

Podle některých pramenů je tento 
zvyk starý zhruba sto let, podle jiných 
je tu už od starověku. Totiž už ve sta-
rověkém Římě se slavil svátek, který se 
nazýval Floralia a  byl zasvěcen bohyni 
jara a plodnosti Flóře. V křesťanské době 
byl polibek považován za velmi intimní, 
a pod třešní se tak směli políbit jen ti, již 
měli před svatbou. Zvyk, který má slíbit 
celoroční krásu, zdraví, lásku a zamilova-
nému páru plodnost. Symbolika zvyku 

by se dala vyložit tak, že kvetoucí strom 
je připraven k  plození, což jsou vlastně 
i mladí zamilovaní lidé. Říká se, že poli-
bek zajistí dívce krásu na celý rok, a po-
kud políbena nebude, možná i  uschne. 
Ale ani ten, kdo je singl, nemusí smutnit. 
První máj od pradávna odkazuje rovněž 
na spojení člověka s přírodou.

A jak je to v Ostrově? Máte i vy své ob-
líbené místo, kde si dáváte prvomájové 
políbení pod rozkvetlou třešní, jabloní 
či jiným stromem? Vydáte se přinejmen-
ším v tento den na příjemnou procházku 
Ostrovem a jeho okolní přírodou? Nebo 
si naservírujete rovnou velkou porci 
obojího?

Určitě vyjděte ven! Do přírody v okolí 
Ostrova, k Boreckým rybníkům, starému 
koupališti nebo alespoň do ostrovského 
Zámeckého parku (více tipů zde: www.
icostrov.cz/ostrov-top-7). Projděte ho 
křížem krážem a  všimněte si jeho novi-
nek. Krmítek pro veverky, které můžete 
cestou nakrmit potravou pro ně určenou 
z  instalovaných automatů. Dále devíti 
renovovaných zámeckých zastavení, kde 

najdete mnoho informací o tom, jak park 
postupně vznikal a jak vypadal v době své 
největší slávy, kdy byl nazýván – a to prá-
vem, osmým divem světa. Ti, kdo holdují 
virtuální a  augmentované realitě, si také 
přijdou na své! V Zámeckém parku, u Po-
svátného okrsku a Staré radnice je přivítá 
projekt Znovuoživené Krušnohoří (více 
info www.icostrov.cz/znk/). V Ostrově tak 
ožije dávná historie města a  jeho barok-
ních staveb i významných osobností.

První máj je pro většinu Čechů příleži-
tostí, jak druhému vyjádřit lásku. Mějme 
se i přírodu kolem nás rádi v každé roční 
době.

Tip: Krásnou třešeň najdete naproti 
parčíku Oty Hofmana za cukrárnou.

Dita Poledníčková
manažerka cestovního ruchu

MěÚ Ostrov

Byl pozdní večer – první máj –
večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj…

Úryvek z lyricko-epické básně Máj
Karel Hynek Mácha

AKTUALITY

V průběhu dubna se knihovna zapojila 
do projektu neziskové organizace Remo-
bil. Cílem projektu bylo nasbírat a zrecy-
klovat staré nevyužité či poškozené mobil-
ní telefony, tablety a nabíječky a podpořit 
tím aktivity Jedličkova ústavu a škol. Za 
každé takto zrecyklované zařízení bylo do 
projektu věnováno 10 Kč. 
Knihovně se podařilo shromáždit 33 kous-
ků zařízení a tím jsme, mimo jiné, přispěli 
ke snížení emisí a úspoře pitné vody. Část-
ka vybraná pro ústav sice není dechbe-
roucí, ale každá snaha se počítá. Děkuje-
me všem, kteří se do projektu zapojili 
s námi a přinesli nám svá vysloužilá za-
řízení do knihovny!
Kontakty:
Telefon: 343 434 300  
Mobil: 773 546 490
E-mail: info@mkostrov.cz 
Katalog: katalog.mkostrov.cz
Web: mkostrov.cz
FB: @KnihovnaOstrov
Těšíme se, že brzy nastanou lepší časy 
a budeme se vídat pravidelně a hlavně 
osobně, přímo v knihovně.

kolektiv MK Ostrov

Služby knihovny můžete využívat i nadále 
v omezeném provozu, a to až do konce červ-
na. Vstup do budovy je možný pouze se za-
krytými dýchacími cestami pomocí respirá-
toru (dle opatření MZČR) a v budově bude 
nutno dodržovat 2metrové rozestupy. Veš-
keré aktuální informace naleznete na webo-
vých stránkách knihovny (mkostrov.cz).
Omezená provozní doba:
Pondělí, středa, čtvrtek 9.00 - 17.00
Úterý, pátek 9.00 - 14.00
Sobota ZAVŘENO
Od 1. července bude zavedena letní pro-
vozní doba.
Připomínáme, že již několik let funguje 
služba rozvozu knih až domů, určená senio-
rům a imobilním registrovaným čtenářům. 
Rozvozové dny jsou vždy první dvě středy 
v daném měsíci. Služba je bezplatná, stačí 
pouze zavolat (353 434 300, 773 549 490)  
a domluvit detaily (oblíbený žánr, počet 
dokumentů…).
Pro příznivce časopisů a denního tisku 
máme k dispozici největší databáze novin 
a časopisů PressReader. V databázi novin 
naleznete nepřeberné množství deníků a 
časopisů nejen zahraničních, ale také čes-
kých. Díky Ministerstvu kultury ČR jsme 
získali finanční podporu v rámci dotačního 
programu VISK 8A. Přístup do databáze 

je umožněn po přihlášení přes své konto 
v on-line katalogu knihovny, a noviny a ča-
sopisy si tak můžete prohlížet přes svůj mo-
bilní telefon, tablet či počítač přímo z do-
mova. Po přihlášení do čtenářského konta 
v uživatelském menu naleznete odkaz na 
vzdálené přístupy, stačí pouze kliknout na 
PressReader a máte aktuální čísla známých 
periodik ve svém zařízení. Doufáme, že se 
bude databáze stále rozšiřovat, a vy tak bu-
dete mít daleko větší výběr.
V současné době připravujeme program 
oblíbených knihovnických příměstských 
tá bo rů, které opět proběhnou ve dvou tur-
nusech, v červenci a v srpnu. Zbývají ještě 
poslední volná místa, tak pokud nevíte, jak 
o prázdninách děti zabavit, neváhejte a při-
hlaste je na náš příměstský tábor. 
V létě se můžete těšit na Loučení s prázd-
ninami, které se bude konat opět poslední 

pátek v srpnu, tedy 27. 8. 2021. Přípravy 
jsou v plném proudu.
Nejaktuálnější informace o službách kni-
hovny naleznete na našich webových strán-
kách a facebooku knihovny. Máte-li nějaké 
dotazy či náměty, neváhejte se na nás obrátit.
Těšíme se na vaši návštěvu

kolektiv MK Ostrov

KNIHOVNA JE OTEVŘENA VEŘEJNOSTI

Knihovna pomáhá 

V průběhu dubna se knihovna zapojila do projektu neziskové organizace Remobil. Cílem projektu bylo 
nasbírat a zrecyklovat staré nevyužité či poškozené mobilní telefony, tablety a nabíječky a podpořit tím aktivity 
Jedličkova ústavu a škol. Za každé takto zrecyklované zařízení bylo do projektu věnováno 10 Kč.  

Knihovně se podařilo shromáždit 33 kousků zařízení a tím jsme, mimo jiné, přispěli ke snížení emisí a úspoře pitné 
vody. Částka vybraná pro ústav sice není dechberoucí, ale každá snaha se počítá. Děkujeme všem, kteří se do 
projektu zapojili s námi a přinesli nám svá vysloužilá zařízení do knihovny! 

Kontakty: 

Telefon: 343 434 300   

Mobil: 773 546 490 

E-mail: info@mkostrov.cz  

Katalog: katalog.mkostrov.cz 

Web: mkostrov.cz 

FB: @KnihovnaOstrov 

 
Těšíme se, že brzy nastanou lepší časy a budeme se vídat pravidelně a hlavně osobně, přímo v knihovně. 

kolektiv MK Ostrov 
 
 
  
 
 

KNIHOVNA 
POMÁHÁ
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V případě zájmu kontaktujte město Ostrov, odbor majetku města: Milan Veselý, tel.: 354 224 915, 
e-mail: mvesely@ostrov.cz, Pavla Neumannová, tel. 354 224 911, e-mail: pneumannova@ostrov.cz

Město Ostrov nabízí pozemky určené pro výstavbu rodinných domů investoru,
který vybuduje obslužnou komunikaci a přípojky sí� technické infrastruktury.
Jedná se o 21 stavebních parcel o výměře od 821 m2 do 1 844 m2.

Výměra plochy Cena
24 532 m2 dle znaleckého posudku – 370 Kč/m2

Územní studie
Studie zástavby, dopravního řešení a technické infrastruktury k nahlédnu� na webu města na adrese
bit.ly/pozemky-horni-zdar

Způsob prodeje
Předpokládá se, že s investorem bude sepsána nájemní smlouva na pronájem okolních pozemků, a to do doby 
vystavění obslužné komunikace a přípojky sí� technické infrastruktury. Nadále bude uzavřena kupní smlouva 
a dohoda o zřízení předkupního práva a výhrady zpětné koupě.

Nabídka pozemků v Horním Žďáru

KULTURA

Masálka je malá galerie uprostřed nejdeckého 
lesa, ve které může vystavovat každý, kdo ji 
najde. Tvoří ji velký, starý vývrat, na který mo-
hou kolemjdoucí vystavit své výtvory, nebo jen 
něco zapsat do návštěvní knihy. Takže pokud 
budete mít někdy cestu kolem, určitě se přijď-
te podívat. Cestu najdete snadno, zavedou vás 
tam naše cedule, které začínají u centra Ma-
tyáš. 
Galerie vznikla z jednoho prostého důvodu: 
probudit v lidech opět zájem o přírodu, která 
v jejich okolí chátrá čím dál tím víc, a vrátit jí 
kouzlo. Loni zde 18. srpna proběhlo slavnostní 
otevření a zároveň také první ročník Masál-
kafestu.
Akce byla úspěšná, a tak letos celá o něco po-
vyrostla. K autorskému čtení, hudbě a domá-
cím koláčům přibylo promítání studentských 
filmů, divadelní představení čajovna, dětské 
dílny a ty, kteří zůstanou přes noc do druhého 
dne, postaví na nohy ranní jóga. Masálkafest 
proběhne 10.–11. července a vstup je už dru-
hým rokem dobrovolný, s drobnou změnou. 
Vše, co se letos vybere za vstup, poputuje na 
neziskovou organizaci Místo pro přírodu. 
Z autorských čtení se můžete těšit třeba na Te-
odora Kravála, Vladimíra Kalného nebo Óňu 
Šulce, Vítězslava Adamce. K poslechu a k tanci 
vám zahrají bratři Hechtovi, Senomet, Fialový 
Samet, Majda Pitrová a spousta dalších. Nebu-

de chybět ani Hana Franková z divadla Dagmar 
nebo Vladimir Benderski. A jako hřeb večera 
vás vezmou do jiného světa filmy, jako je Dcera 
Darii Kshcheevy, Pripyat Piano Elišky Cílkové 
nebo Rybáři Báry Anny Stejskalové.
Těšíme se na Vás!!!                            Matěj Velička

ZÁMECKÉ DIVADLO 
OPĚT OŽIJE

„To bylo za dávných časů...“ Guru karlovarského 
pouličního divadla Viktor Braunreiter vybral čty-
ři příběhy z kraje pod horami a dal jim divadelní 
podobu.
Ohnivý mužík - kterak sedlák Herbert ohnivého 
mužíka cestou z hostince potkal. Kdeže v Pod-
krušnohoří nejvíce straší? Horké léto – kterak si 
selka se strašlivými přízraky poradila. O ovčákovi 
a krásné panně – zachrání ovčák Honza zakletou 
princeznu? A konečně Objevení Vřídla – kterak 
lékárník Baier nejslovutnějšího císaře Karla IV. až  
k založení Karlových Varů přivedl. Dozvíte se 
také, jak vypadá západočeská svatá Trojice –  
a o čem to celé je... To všechno sehráno s humo-
rem a láskou ke krajině.
I vy můžete všechny tyhle příběhy vidět na vlastní 
oči a slyšet na vlastní uši. A kdy? V pátek 25. červ-
na od 18 hodin v Zámeckém parku u schodiště 
městské knihovny. Inscenace je určena dětem od  
10 let a jejich rodičům, prarodičům, praprarodičům. 
Zkrátka všem, kteří se rádi baví a milují divadlo.
Vstupenky zakoupíte v předprodeji v Infocentru 
domu kultury, online na našem webu dk-ostrov.
cz nebo přímo na místě před konáním akce. Po-
kud chcete mít vlastní pohodlí, vezměte si deku, 
židličku, pití a nějakou dobrotu. 
Oživme spolu náš Ostrov a podpořme všechny, 
kteří pro nás dělají život krásnější!

Tým domu kultury

MASÁLKAFEST V LESNÍ GALERII

Masálka fest nabídne i letos bohatý program

V prostorách zámku vykvete „Zámecká 
zahrada v Ostrově v proměnách času”. To 
je název nové expozice otevřené návštěvní-
kům od června 2021, situované v Sala te-
rreně (red. poz. - přízemní či zahradní sál).
V českých zemích neměla ostrovská zámecká 
zahrada svého času obdoby! Dokonce v rám-
ci střední Evropy byla právě tato zámecká 
zahrada pojímána jako mimořádné umělec-
ké dílo a sloužila jako vzor pro vznik dalších 
zámeckých zahrad v celé Evropě. I proto byla 
označována jako osmý div světa. 
Každý, kdo v Evropě něco znamenal, se 
toužil dostat právě na ostrovské pan-
ství a užít si luxus, který skýtal jak zámek 
s Palácem princů, tak vyhlášená zámecká 
zahrada. V době baroka zahradu zdobi-
la bohatá, opečovávaná zeleň, sochařská  
a umělecká výzdoba, vodní jezírka, altán-
ky, fontány, labyrinty, kuželník, přírod-
ní divadlo i menažerie s exotickou zvěří  
a mnoho dalších a dalších prvků. Ten, kdo 
se zde ocitl, si musel připadat jako na fran-
couzském dvoře Ludvíka XIV. 
Přesně tento dojem by měla každému ná-
vštěvníkovi zprostředkovat připravovaná 
výstava. Celá expozice je pojata jako vstup-
ní brána k bližšímu poznání historického  
a stavebního vývoje této unikátní zámecké 
zahrady v Ostrově. A to v kontextu s evrop-

ským a světovým vývojem zahradní tvorby.
Ostrovská zámecká zahrada (nazývaná pro 
svou současnou přírodně krajinářskou úpra-
vu Zámecký park) je tak mimořádná a pod-
statná ve významu kulturně-historických 
atraktivit města, že si zaslouží pozornost. 
Právě proto se vedení města ve spolupráci  
s odborem rozvoje a územního plánování  
a odborem kanceláře starosty rozhodlo při-
pravit široké veřejnosti nevšední zážitek 
umocněný audiovizuální technikou. Návštěv-
níci tak názorně pochopí, proč se jedná o os-
trovský unikát. 
Zahrada zaznamenala za více než 350 let 
svého trvání celkem pět vývojových sloho-
vých etap. Expozice představí vývoj zámecké 
zahrady ve všech jejích slohových etapách  
a ukáže i vývojové předlohy, které vedly k vy-

tvoření skvostné podoby zahrady v Ostrově. 
Současně upozorní i na areály, pro které os-
trovská zahrada sloužila jako vzor a předob-
raz. Po jednotlivých krocích bude návštěvník 
proveden nejvýznamnějšími objekty zahrady 
a seznámen s jejich podobou i funkcí. Na 
expozici bude prezentováno jak utváření 
prostoru, tak i jeho vybavení vodním progra-
mem, sochařskou výzdobou, vegetativní slož-
kou se záhony a rostlinami. 
Jednotlivé slohové úseky ostrovské zahra-
dy budou prezentovány jak na výstavních 
panelech a velkoplošných fotografiích, tak 
i formou modelů. Celou atmosféru umocní 
zvuky přírody. 
Expozice je koncipována pro různé věkové 
kategorie a sociální skupiny návštěvníků. 
Na vyhotovení díla se podíleli: 
Autoři architektonického řešení: Ars Fabrica, 
s. r. o.,  v zastoupení Ing. Ivo Kramla
ACTPRO, s. r. o. – realizátoři expozice, v za-
stoupení Mgr. Miroslava Šlechty
Mgr. Lubomír Zeman – autor přípravy textů
Mgr. Miluše Kobesová – kurátorka výstavních 
předmětů, a pracovní tým ostrovského měst-
ského úřadu
Celkové náklady se vyšplhaly k téměř 2 mil. Kč, 
z toho dotační částka byla ve výši 1,5 mil. Kč.

Dita Poledníčková 
manažer cestovního ruchu

NOVINKA: ZÁMECKÁ ZAHRADA V OSTROVĚ V PROMĚNÁCH ČASU
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SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři Ostrovského měsíčníku, 
milí spoluobčané.

Společně vyhlížíme konec pandemie, 
těšíme se na rozvolňování a věříme, že 
tyto těžké časy na nás nezanechají pří-
liš hluboké stopy. Mnoho z  nás si jen 
občas uvědomí, jak moc nás tato doba 
změnila, a až čas ukáže, zda nám budou 
některé věci chybět více či méně.

Každý den v úřadě otvírám knihu došlé 
pošty. Knihu, která je většinu dní prázdná 
a jen občas se v ní objeví dopis. Krásný pa-
pírový dopis. Nedávno jsem si vzpomněl 
na Wolkerovu báseň Poštovní schránka  
a uvědomil jsem si, že za pár let mohou 
z našich ulic úplně zmizet. Svět jede úplně 
v jiném tempu, a zatímco zmiňovaná kni-
ha došlé pošty je většinou prázdná, moje 
mailová schránka je každý den lidově ře-
čeno k prasknutí. Asi jste si také všimli, jak 
moc se elektronická komunikace rozšířila 
a  jak často se pohybujeme v takzvaném 
kyberprostoru. Děti se učí online, porady 
na úřadě vedeme přes počítačové kame-
ry a běžná jednání už také v dnešní době 
nevyžadují osobní účast.

Až do této chvíle by se dalo říci, že je 
vše relativně v pořádku, a možná bych 
použil i ono známé: Pokrok prostě ne-
zastavíš.

Dobré a moderní věci s sebou ale vět-
šinou přinášejí i  cosi špatného, nepěk-
ného, nevkusného a možná i zlého. A to 
s sebou přinesla i tato doba. Pokud jsem 
před chvilkou psal, že přibylo e-mailů, 
tak musím zmínit i dotazy a vzkazy na 
sociálních sítích, jako je Facebook nebo 
Instagram. A zatímco většina mnou opě-
vovaných krásných papírových dopisů 
měla nějakou standardní úroveň, komu-
nikace přes sociální sítě a  někdy i  přes 
e-maily tuto úroveň často postrádá. 
A není to jen kultura projevu, je to bo-
hužel často i agresivita. Právě sociální sítě 
se hemží lidmi, kteří svou otázku uvo-
zují urážkou tázaného, svůj názor uvádí 
útokem na morální a nezřídka i  fyzické 
vlastnosti toho druhého. Velmi často se 
kromě tradičních expertů na zahraniční 
vztahy, fotbalových a hokejových trené-
rů objevují noví epidemiologové, den-
drologové a dopravní inženýři.

Chce se mi věřit, že to jsou ti samí, 
kteří se dříve sešli v hospodě u piva, za-
nadávali si, rozebrali aktuální situaci ve 
městě i  ve státě, pohádali se, navzájem 
se poslali někam a  rozešli se domů. Šlo 
o takzvanou vypuštěnou páru. Páru, kte-
rá v mnohých z nás bublá, soptí, a pro-
tože nemá kam, unikne pravděpodobně 

na ty zmíněné sociální sítě. A  protože 
jsem optimista a chci věřit tomu, že až 
zase budeme chodit upouštět páru 
k pivu, agresivita v kyberprostoru klesne, 
velmi se přimlouvám, aby v nejbližší vlně 
rozvolňování byly i hospody.

Jan Bureš
starosta města

DEN SE STAROSTOU
Tradiční Dny se starostou, které 

zrušila pandemie koronaviru, jsou 
zpět. První se uskuteční ve středu 
19.  května od 15 hodin na Měst-
ském úřadě Ostrov v zasedací míst-
nosti rady města. 

PROČ SE LÍBAT POD TŘEŠNÍ
První máj je  tradiční český svátek 

zamilovaných, který se slaví každoroč-
ně 1. května. Svátek má původ v české 
tradici, avšak své  kořeny má i  v  kelt-
ské kultuře, kde se slaví svátek  Bel-
tain, a germánské kultuře, kde se sla-
ví jako  Valpuržin svátek. Tyto svátky 
oslavovaly první květnovou noc a den 
jako čas plodnosti a příchod jara.
A  kde se vlastně vzala líbací tradice 
v květnu?
Prvomájové líbání pod rozkvetlou třešní, 
jabloní či jiným stromem je romantický 
zvyk, který se určitě vyplatí udržovat 
a dodržovat.

Podle některých pramenů je tento 
zvyk starý zhruba sto let, podle jiných 
je tu už od starověku. Totiž už ve sta-
rověkém Římě se slavil svátek, který se 
nazýval Floralia a  byl zasvěcen bohyni 
jara a plodnosti Flóře. V křesťanské době 
byl polibek považován za velmi intimní, 
a pod třešní se tak směli políbit jen ti, již 
měli před svatbou. Zvyk, který má slíbit 
celoroční krásu, zdraví, lásku a zamilova-
nému páru plodnost. Symbolika zvyku 

by se dala vyložit tak, že kvetoucí strom 
je připraven k  plození, což jsou vlastně 
i mladí zamilovaní lidé. Říká se, že poli-
bek zajistí dívce krásu na celý rok, a po-
kud políbena nebude, možná i  uschne. 
Ale ani ten, kdo je singl, nemusí smutnit. 
První máj od pradávna odkazuje rovněž 
na spojení člověka s přírodou.

A jak je to v Ostrově? Máte i vy své ob-
líbené místo, kde si dáváte prvomájové 
políbení pod rozkvetlou třešní, jabloní 
či jiným stromem? Vydáte se přinejmen-
ším v tento den na příjemnou procházku 
Ostrovem a jeho okolní přírodou? Nebo 
si naservírujete rovnou velkou porci 
obojího?

Určitě vyjděte ven! Do přírody v okolí 
Ostrova, k Boreckým rybníkům, starému 
koupališti nebo alespoň do ostrovského 
Zámeckého parku (více tipů zde: www.
icostrov.cz/ostrov-top-7). Projděte ho 
křížem krážem a  všimněte si jeho novi-
nek. Krmítek pro veverky, které můžete 
cestou nakrmit potravou pro ně určenou 
z  instalovaných automatů. Dále devíti 
renovovaných zámeckých zastavení, kde 

najdete mnoho informací o tom, jak park 
postupně vznikal a jak vypadal v době své 
největší slávy, kdy byl nazýván – a to prá-
vem, osmým divem světa. Ti, kdo holdují 
virtuální a  augmentované realitě, si také 
přijdou na své! V Zámeckém parku, u Po-
svátného okrsku a Staré radnice je přivítá 
projekt Znovuoživené Krušnohoří (více 
info www.icostrov.cz/znk/). V Ostrově tak 
ožije dávná historie města a  jeho barok-
ních staveb i významných osobností.

První máj je pro většinu Čechů příleži-
tostí, jak druhému vyjádřit lásku. Mějme 
se i přírodu kolem nás rádi v každé roční 
době.

Tip: Krásnou třešeň najdete naproti 
parčíku Oty Hofmana za cukrárnou.

Dita Poledníčková
manažerka cestovního ruchu

MěÚ Ostrov

Byl pozdní večer – první máj –
večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj…

Úryvek z lyricko-epické básně Máj
Karel Hynek Mácha

KULTURA

První koncert v době rozvolňování bude 
v kapli sv. Floriana v klášterním areálu.  
A co jsme si připravili? Písně a romance se-
fardských Židů v úpravě pro kytaru, flétnu  
a violoncello. Zní to trochu exoticky, že? 
Hudba je emocionálně nabitá, hlubo-
ce osobní. Nesentimentální, spíše hrdý 
povzdech než nářek. Písně mají strhující 
dramatičnost, vznešenou renesanční vy-
klenutou melodii, přepadající do nářku 
až lamentace. Sefardské písně vycházejí 
z bohaté tradice lidové hudby španělských 
Židů.  Koncert uvádí Velmi malý komorní 
orchestr Varvary Divišové. Je složen z kar-
lovarských hudebníků, ať již z Karlovarské-
ho symfonického orchestru, DAD kvintetu 
či hudebníků z rockových skupin. 
Tento koncert ale není jen o hudbě. Pořad 
je doplněn recitací nesmrtelného příběhu 

o krysaři, jemuž starosta a radní města 
upřou odměnu za to, že zbavil město krys, 
a on se jim za to krutě pomstí. Příběh je 
založen na skutečnosti, ale známým se stal 
až řadou uměleckých zpracování. Nejpro-
slulejší verzi tohoto příběhu vytvořil ang-
lický básník Robert Browning. 
Zaujali jsme vás? Jestli ano, budeme rádi, 
když ve čtvrtek 24. června přijdete do 
klášterního areálu. Vstupenky zakoupíte 
v předprodeji v Infocentru domu kultury, 
online na našem webu dk-ostrov.cz nebo 
přímo v pokladně klášterního areálu. Ne-
váhejte s nákupem příliš dlouho, kapacita 
míst v kapli sv. Floriana je omezena.

Oživme spolu náš Ostrov a podpořme 
všechny, kteří pro nás dělají život krásnější!

Tým domu kultury

TAK TROCHU EXOTICKÝ KONCERT V KLÁŠTERNÍM AREÁLU

Sefardské písně zazní v klášterním areálu

Mladí ostrovští umělci Matěj Velička 
a Sarah Oršuliaková vystavují svá díla 
v Ostrově na Staré radnici. Výstava má 
název Tělo – imaginace a realita. A po-
kud se chcete o autorech výstavy dozvě-
dět více, přečtěte si následující rozhovor:

Jak jste se k focení dostali a kdy jste uděla-
li svoji první fotku?
Matěj:  Při výběru střední školy jsem pře-
mýšlel, co by mě bavilo a co by mi dávalo 
smysl. Naštěstí to vyšlo. Umění a kultura 
mi dávají ohromný smysl a fotografii jsem 
se, jakožto médium, naučil ovládat, a mám 
k ní tudíž velký vztah.
Sarah: Poprvé jsem se dostala k focení, 
když jsem ve skříni našla zrcadlovku, kte-
rou nikdo nepoužíval, a tak jsem si začala 
fotit pár fotek jen pro radost. Focení mě 
začalo bavit natolik, že jsem se přihlásila 
do fotokroužku a nakonec se i rozhodla 
fotografii studovat na střední škole. 
Co jste napoprvé fotili a máte tento sní-
mek nebo snímky někde uschované?
Matěj: Vůbec nemám tušení. 
Sarah: Začínala jsem portréty mé kamarádky 
a ano, mám je schované.
Fotili jste nebo fotíte na klasický kinofilm 
nebo diapozitivy, nebo už je všechno pou-
ze digitální fotografie? Vyzkoušeli jste ně-
kdy práci v klasické černé komoře?
Matěj: Já jsem ve fotokomoře strávil hodně 
času. Analogová fotografie je kresba světlem 
a digitální je spíš takový polotovar, sáček 
s instantním práškem. Je pravda, že v sou-
časnosti fotím převážně na digitál. S fotka-
mi provádím velké postprodukční změny 
a photoshop mi dává větší možnosti. Ale 

stejně to na mě zase někdy přijde a do foto-
komory se vrátím. Myslím si, že člověk, který 
si touto zkušeností neprošel, nemá nárok se 
nazývat fotografem. Je to jako být spisovatel 
a neumět psát perem na papír.
Sarah: Ano, samozřejmě, a souhlasím s Ma-
tějovým názorem, že člověk, který si touto 
zkušeností neprošel, nemá nárok se nazývat 
fotografem. Já se ale věnuji digitální fotografii.
Pojďme k výstavě. Ta bude zcela jistě pro 
mnohé návštěvníky určitým šokem. Je to 
záměr se odlišit?

Matěj: Vždy se divím, když jsou lidé mojí 
prací šokovaní, nebo dokonce pohoršení. 
V rámci historie bylo v umění už tolik úle-
tů, až si myslím, že mé fotografie nejsou 
tak moc odlišné. Někdo uvidí pouze „pin-
ďoura a buchtu“, jak už mi bylo jednou ře-
čeno, a neprohlédne skrz motiv k tématu. 
To už je na lidech.
Sarah: Nevím, proč by měla šokovat. Na 
fotografiích jsou vyfoceny naše přirozené 
věci, části těla. Jen jsme je každý zachytili 
jiným stylem. 
Jak se chcete dále profilovat? Chcete  
a budete brát fotografii jako umění, ane-
bo přemýšlíte, že budete pracovat jako 
například novinář fotoreportér nebo něco 
podobného?
Sarah: Nyní si vydělávám focením interié-
ru a exteriéru, ale zároveň potřebuji vytvá-
řet fotky, které v sobě mají nějaký příběh. 
Matěj: Určitě je pro mě fotografie umě-
leckým prostředkem. Se světem pouhého 
zaznamenávání událostí, reklamy, mode-
lingu a komerce nechci mít nic společné-
ho. Má tvorba je projevem imaginace a ta 
musí být vždy upřímná.
Co byste vzkázali lidem, kteří se vydají na 
výstavu, aniž by tušili, do čeho takříkajíc 
jdou??
Matěj:  Užijte si to…, nic jiného bych jim 
nevzkázal. Interpretace je zcela svobod-
ná záležitost. Kdo chce a umí o věcech 
přemýšlet, z výstavy si snad něco odnese. 
Když ne, tak ne.
Sarah: Zkuste si nad fotografiemi popře-
mýšlet. Pokud si to prohlédnete jen jako 
fotky v rodinných albech, tak vám to asi 
nic moc neřekne.                       (kor)

MLADÍ FOTOGRAFOVÉ VYSTAVUJÍ NA STARÉ RADNICI

Matěj Velička a Sarah Oršuliaková
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V případě zájmu kontaktujte město Ostrov, odbor majetku města: Milan Veselý, tel.: 354 224 915, 
e-mail: mvesely@ostrov.cz, Pavla Neumannová, tel. 354 224 911, e-mail: pneumannova@ostrov.cz

Město Ostrov nabízí pozemky určené pro výstavbu rodinných domů investoru,
který vybuduje obslužnou komunikaci a přípojky sí� technické infrastruktury.
Jedná se o 21 stavebních parcel o výměře od 821 m2 do 1 844 m2.

Výměra plochy Cena
24 532 m2 dle znaleckého posudku – 370 Kč/m2

Územní studie
Studie zástavby, dopravního řešení a technické infrastruktury k nahlédnu� na webu města na adrese
bit.ly/pozemky-horni-zdar

Způsob prodeje
Předpokládá se, že s investorem bude sepsána nájemní smlouva na pronájem okolních pozemků, a to do doby 
vystavění obslužné komunikace a přípojky sí� technické infrastruktury. Nadále bude uzavřena kupní smlouva 
a dohoda o zřízení předkupního práva a výhrady zpětné koupě.

Nabídka pozemků v Horním Žďáru

KULTURA

Od května se opět otevřela informační cen-
tra ve městě a s nimi výstavní prostory na 
zámku, Staré radnici, Posvátném okrsku, 
Letohrádku i Rudé věži smrti. Ačkoli jsou 
kapacity budov omezeny kvůli dodržování 
přísných hygienických opatření, je ale mož-
né je konečně navštívit. 

Obě infocentra – Na Zámku i v domě kultury 
– se těší na své návštěvníky a jsou připravena 
poskytovat své obvyklé služby, vč. prohlídek 
expozic a od července nově i prohlídek města. 
Expozice, které zvou ke své návštěvě, si vám 
nyní dovolujeme představit: 

Zámek: Podkroví Informačního centra Na Zám-
ku nabízí unikátní výstavu Šlikové na ostrov-
ském panství – bohatství a moc  (www.icostrov.
cz/slikove-na-ostrovskem-panstvi-bohatstvi-
-a-moc/). Před uzavřením z důvodu pandemie 
byla tato výstava hojně navštěvovaná a vyhledá-
vaná i z řad odborné veřejnosti a médií. 
Ve Dvoraně je přístupná stálá expozice ostrov-
ského porcelánu (www.icostrov.cz/ostrovsky-
-porcelan/). Málokdo ví, že se jedná o neju-
celenější sbírku kdysi slavné, dnes již zaniklé 
ostrovské porcelánky Pfeiffer & Löwenstein, 
jejíž produkce byla svého času světoznámá.  

Klášterní areál – Posvátný okrsek nabízí stá-
lou expozici Církevní umění západního Kruš-
nohoří, s doprovodnou a autentickou výstavou 
Zničené kostely na Karlovarsku (www.icostrov.
cz/cirkevni-muzeum/).
Novinkou sezóny klášterního kostela je nově 
instalovaná výstava s názvem Bible a mince – 
Příběh v penězích Písma svatého. Výstava před-
stavuje mince zmiňované ve Starém a Novém 
zákoně od 2. poloviny 7. stol. před Kristem až 
do doby římského císaře Nerona. Chcete-li vi-
dět, jak vypadala hromádka stříbrných, za které 
zradil Jidáš Ježíše, přijďte si ji prohlédnout. 
Klášterní areál zatím nenabízí komentované 
prohlídky, nicméně návštěvníkům jsou všech-
ny prostory otevřené a mohou si podle svého 
tempa prohlédnout stavby zvenku i zevnitř.
Stará radnice je připravena kromě stálých 
expozic hodin a hodinových strojů a strojků  
a výstavy Toskánští Habsburkové a ostrovské pan-
ství v letech 1808–1918 nabídnout novou výsta-
vu s názvem Tělo - imaginace a realita, mladých 
fotografů Sarah Oršuliakové a Matěje Veličky. 

Překvapivé je, kolik emocí tato výstava vzbuzuje. 
Protože se mnoho  návštěvníků těšilo na výstavu 
Krajkování v Krušných horách a nemohli ji v pro-
storách Staré radnice zhlédnout, nabízíme z ní 
všem potenciálním zájemcům online zážitek. 
https://www.facebook.com/dkostrov/videos/
1116236708851799

Letohrádek Ostrov - stálá výstava porcelánu 
ze světových sbírek střední uměleckoprůmys-
lové školy
• rezervace nutná na 720 052 725
Josef Jíra – Divadlo světa
Jaroslava Pleštilová – Jeviště nekonečných příběhů 
http://www.letohradekostrov.cz/
http://www.letohradekostrov.cz/vystavy/pri-
pravujeme-na-rok-2021
K novinkám letošní sezóny patří projekt Zno-
vuoživené Krušnohoří, který je dostupný po-
mocí mobilů, ale lepší zážitek rozhodně zpro-
středkuje tablet s větší obrazovkou, který je 
k zapůjčení pouze v Informačním centru Na 
Zámku. Koho baví historie Krušnohoří i města 
Ostrova, neměl by si tuto projekci zprostředko-
vanou pomocí augmentované a virtuální reali-
ty nechat ujít! (www.icostrov.cz/znovuozivene
-krusnohori-ostrov/)

Rudá věž smrti – národní kulturní památka 
nabízí návštěvní okruh s odborným výkladem 
i prohlídkou oné věže smrti
• rezervace nutná na 731 782 781  či 
prohlidky@vezsmrti.cz

Otevírací doby:
Infocentrum Na Zámku: 
úterý až neděle: 9.30 – 17 hod.

Infocentrum, dům kultury: pondělí až pátek  
9 – 11.30 hod., 12–17 hod. (so, ne zavřeno) 
https://www.icostrov.cz/informacni-centrum/

Klášterní okrsek: středa až neděle 10–18 hod.
https://www.icostrov.cz/klaster-ostrov/
Stará radnice – středa až pátek 13–17 hod., 
sobota až neděle 11–17 hod.
https://www.icostrov.cz/stara-radnice-ostrov/

Letohrádek – úterý až neděle 10–17 hod.
Vzhledem k situaci je umožněn vstup max.  
5 osobám + 1 dozor
www.letohradekostrov.cz

Rudá věž smrti – sobota a neděle 10–17 hod. 

Milí potenciální návštěvníci, nenechte si 
porci ostrovské kultury uniknout. 
Hezké zážitky a těšíme se s vámi na viděnou!
Tým ostrovských informačních center, kolegů 
z kláštera, Staré radnice, Letohrádku a zástupci 
spolku Političtí vězni.cz 

Dita Poledníčková 
manažer cestovního ruchu

CO VIDĚT V OSTROVĚ NEJEN O VÍKENDU? EXPOZICE ZVOU K NÁVŠTĚVĚ

Ve Dvoraně zámku je přístupná stálá expozice ostrovského porcelánu

Expozice Šlikové na ostrovském zámku - 
bohatství a moc

Takhle vypadala hromádka stříbrných 
minci, za které Jidáš prodal Ježíše 
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SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři Ostrovského měsíčníku, 
milí spoluobčané.

Společně vyhlížíme konec pandemie, 
těšíme se na rozvolňování a věříme, že 
tyto těžké časy na nás nezanechají pří-
liš hluboké stopy. Mnoho z  nás si jen 
občas uvědomí, jak moc nás tato doba 
změnila, a až čas ukáže, zda nám budou 
některé věci chybět více či méně.

Každý den v úřadě otvírám knihu došlé 
pošty. Knihu, která je většinu dní prázdná 
a jen občas se v ní objeví dopis. Krásný pa-
pírový dopis. Nedávno jsem si vzpomněl 
na Wolkerovu báseň Poštovní schránka  
a uvědomil jsem si, že za pár let mohou 
z našich ulic úplně zmizet. Svět jede úplně 
v jiném tempu, a zatímco zmiňovaná kni-
ha došlé pošty je většinou prázdná, moje 
mailová schránka je každý den lidově ře-
čeno k prasknutí. Asi jste si také všimli, jak 
moc se elektronická komunikace rozšířila 
a  jak často se pohybujeme v takzvaném 
kyberprostoru. Děti se učí online, porady 
na úřadě vedeme přes počítačové kame-
ry a běžná jednání už také v dnešní době 
nevyžadují osobní účast.

Až do této chvíle by se dalo říci, že je 
vše relativně v pořádku, a možná bych 
použil i ono známé: Pokrok prostě ne-
zastavíš.

Dobré a moderní věci s sebou ale vět-
šinou přinášejí i  cosi špatného, nepěk-
ného, nevkusného a možná i zlého. A to 
s sebou přinesla i tato doba. Pokud jsem 
před chvilkou psal, že přibylo e-mailů, 
tak musím zmínit i dotazy a vzkazy na 
sociálních sítích, jako je Facebook nebo 
Instagram. A zatímco většina mnou opě-
vovaných krásných papírových dopisů 
měla nějakou standardní úroveň, komu-
nikace přes sociální sítě a  někdy i  přes 
e-maily tuto úroveň často postrádá. 
A není to jen kultura projevu, je to bo-
hužel často i agresivita. Právě sociální sítě 
se hemží lidmi, kteří svou otázku uvo-
zují urážkou tázaného, svůj názor uvádí 
útokem na morální a nezřídka i  fyzické 
vlastnosti toho druhého. Velmi často se 
kromě tradičních expertů na zahraniční 
vztahy, fotbalových a hokejových trené-
rů objevují noví epidemiologové, den-
drologové a dopravní inženýři.

Chce se mi věřit, že to jsou ti samí, 
kteří se dříve sešli v hospodě u piva, za-
nadávali si, rozebrali aktuální situaci ve 
městě i  ve státě, pohádali se, navzájem 
se poslali někam a  rozešli se domů. Šlo 
o takzvanou vypuštěnou páru. Páru, kte-
rá v mnohých z nás bublá, soptí, a pro-
tože nemá kam, unikne pravděpodobně 

na ty zmíněné sociální sítě. A  protože 
jsem optimista a chci věřit tomu, že až 
zase budeme chodit upouštět páru 
k pivu, agresivita v kyberprostoru klesne, 
velmi se přimlouvám, aby v nejbližší vlně 
rozvolňování byly i hospody.

Jan Bureš
starosta města

DEN SE STAROSTOU
Tradiční Dny se starostou, které 

zrušila pandemie koronaviru, jsou 
zpět. První se uskuteční ve středu 
19.  května od 15 hodin na Měst-
ském úřadě Ostrov v zasedací míst-
nosti rady města. 

PROČ SE LÍBAT POD TŘEŠNÍ
První máj je  tradiční český svátek 

zamilovaných, který se slaví každoroč-
ně 1. května. Svátek má původ v české 
tradici, avšak své  kořeny má i  v  kelt-
ské kultuře, kde se slaví svátek  Bel-
tain, a germánské kultuře, kde se sla-
ví jako  Valpuržin svátek. Tyto svátky 
oslavovaly první květnovou noc a den 
jako čas plodnosti a příchod jara.
A  kde se vlastně vzala líbací tradice 
v květnu?
Prvomájové líbání pod rozkvetlou třešní, 
jabloní či jiným stromem je romantický 
zvyk, který se určitě vyplatí udržovat 
a dodržovat.

Podle některých pramenů je tento 
zvyk starý zhruba sto let, podle jiných 
je tu už od starověku. Totiž už ve sta-
rověkém Římě se slavil svátek, který se 
nazýval Floralia a  byl zasvěcen bohyni 
jara a plodnosti Flóře. V křesťanské době 
byl polibek považován za velmi intimní, 
a pod třešní se tak směli políbit jen ti, již 
měli před svatbou. Zvyk, který má slíbit 
celoroční krásu, zdraví, lásku a zamilova-
nému páru plodnost. Symbolika zvyku 

by se dala vyložit tak, že kvetoucí strom 
je připraven k  plození, což jsou vlastně 
i mladí zamilovaní lidé. Říká se, že poli-
bek zajistí dívce krásu na celý rok, a po-
kud políbena nebude, možná i  uschne. 
Ale ani ten, kdo je singl, nemusí smutnit. 
První máj od pradávna odkazuje rovněž 
na spojení člověka s přírodou.

A jak je to v Ostrově? Máte i vy své ob-
líbené místo, kde si dáváte prvomájové 
políbení pod rozkvetlou třešní, jabloní 
či jiným stromem? Vydáte se přinejmen-
ším v tento den na příjemnou procházku 
Ostrovem a jeho okolní přírodou? Nebo 
si naservírujete rovnou velkou porci 
obojího?

Určitě vyjděte ven! Do přírody v okolí 
Ostrova, k Boreckým rybníkům, starému 
koupališti nebo alespoň do ostrovského 
Zámeckého parku (více tipů zde: www.
icostrov.cz/ostrov-top-7). Projděte ho 
křížem krážem a  všimněte si jeho novi-
nek. Krmítek pro veverky, které můžete 
cestou nakrmit potravou pro ně určenou 
z  instalovaných automatů. Dále devíti 
renovovaných zámeckých zastavení, kde 

najdete mnoho informací o tom, jak park 
postupně vznikal a jak vypadal v době své 
největší slávy, kdy byl nazýván – a to prá-
vem, osmým divem světa. Ti, kdo holdují 
virtuální a  augmentované realitě, si také 
přijdou na své! V Zámeckém parku, u Po-
svátného okrsku a Staré radnice je přivítá 
projekt Znovuoživené Krušnohoří (více 
info www.icostrov.cz/znk/). V Ostrově tak 
ožije dávná historie města a  jeho barok-
ních staveb i významných osobností.

První máj je pro většinu Čechů příleži-
tostí, jak druhému vyjádřit lásku. Mějme 
se i přírodu kolem nás rádi v každé roční 
době.

Tip: Krásnou třešeň najdete naproti 
parčíku Oty Hofmana za cukrárnou.

Dita Poledníčková
manažerka cestovního ruchu

MěÚ Ostrov

Byl pozdní večer – první máj –
večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj…

Úryvek z lyricko-epické básně Máj
Karel Hynek Mácha

KULTURA

MAS Krušné hory, o. p. s., se společně s kraj-
skou sítí místních akčních skupin opět za-
pojila do akce Čištění řeky Ohře 2021, která 
si kladla za cíl vyčistit břehy a tok řeky od 
odpadků a ostatního nepořádku. Akce se 
uskutečnila vzhledem k epidemiologické 
situaci za přísných hygienických podmínek 
od pátku 16. 4. do neděle 18. 4. 2021.
Letošní rok byl výjimečný, i co se týče po-
čtu zapojených dobrovolníků. Z loděnice 
Rafting Ohře v Karlových Varech vyrazilo 
posbírat odpadky po vodě 20 lodí. K na-
šemu úseku Karlovy Vary – Stráž nad Ohří 
se opět aktivně připojily obce podél řeky 
a letos se přidali další dobrovolníci z cha-
tové oblasti Damice. Potěšila nás i účast 
dobrovolníků z Ostrova, kteří čistili přítok 
Ohře – Bystřici, a nově se k našemu úseku 
přidala loděnice v Klášterci nad Ohří. 
Přestože se dobrovolníci ještě hlásili doda-
tečně během víkendu, bylo jich méně než 
v předchozích letech, nasbírali však za celý 

úsek Karlovy Vary – Klášterec nad Ohří 
(37 km) neuvěřitelných 7 tun odpadu a 76 
pneumatik, které se v řece a v jejím okolí 
nashromáždily za necelých 7 měsíců od 
posledního čištění.
Je vidět, že tato akce má skutečně smysl, 
a tímto děkujeme za finanční podporu 
Karlovarskému kraji, městu Ostrov a ob-
cím Dalovice, Otovice, Jáchymov, Hájek, 
Smolné Pece, Nové Hamry, Nejdek. Také 
děkujeme všem dobrovolníkům a sponzo-
rům akce.
Pokud si chcete prohlédnout dokumen-
tující fotografie, najdete je na stránkách 
MAS Krušné hory 
https://www.mas-krusnehory.cz/ 
products/zaverecna-zprava-cisteni-reky-
-ohre-2021
Budeme se těšit na příští rok a věříme, že 
za lepších podmínek a ve větším počtu.

Zdenka Antonyová, manažerka MAS 
Krušné hory, o. p. s.

ČIŠTĚNÍ ŘEKY OHŘE 2021

Dobrovolníci nasbírali tuny odpadků
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KALENDÁŘ AKCÍ

 

2. 9. 2020 Relaxační malování pro dospělé 15:30 - 18:00
Městská knihovna Ostrov

malování antistresových omalovánek, 
kamenů, tašek

3. 9. 2020 Keltská hudba 19:00 - 20:30
Městská knihovna Ostrov

koncert

5. 9. 2020 BEATOVÉ LETOKRUHY 14:30
Ostrov zámecký park

hudební mikrofestival
- koncert "legendárních" kapel

8. 9. 2020 Kurz tréninku paměti - Senior pas 2020 10:00 - 12:00
Městská knihovna Ostrov

kurz pro seniory 55+

10. 9. 2020 Poznejte svého překladatele - Petr Kotrle 18:00 - 19:30
Městská knihovna Ostrov

beseda s překladatelem knih
žánru sci-fi a fantasy

11. 9. 2020 Unity OM chanting 17:00 - 18:00
Městská knihovna Ostrov

společný zpěv mantry OM

12. 9. 2020 OSTROVSKÝ SWAP #3 11:30 - 15:30
Dům kultury Ostrov - 
Společenský sál

akce zaměřená na výměnu oblečení, 
doplňků, bižuterie a drobností
do domácnosti

12. 9. 2020 JAZZOVÁ SCÉNA - ALLISON WHEELER
& DANIEL BULATKIN TRIO

19:30 - 21:00
T-klub Ostrov

vystoupení jazzové zpěvačky
v doprovodu jazzového tria

14. 9. 2020 Dámský klub 16:00 - 18:00
Městská knihovna Ostrov

odpoledne pro dámy

15. 9. 2020 MAGICKÉ HOUSLE 17:00
Ostrov klášterní kostel 
Zvěstování Panny Marie

jedinečné vyprávění herce Jana Přeučila 
o tajemstvích houslí a virtuózní ukázky 
skladeb pro sólové housle v podání 
Václava Návrata

16. 9. 2020 Syndrom vyhoření 17:00 - 18:30
Městská knihovna Ostrov

přednáška pro veřejnost

18. 9. 2020 OSTROVSKÉ TRHY 10:00 - 17:00
Ostrov Mírové náměstí

prodej sazenic, zdravé výživy, sýrů,
uzenin, domácích zákusků, oděvů, koření…

19. 9. 2020 REGIONBEAT 2020 16:00 - 22:00
Dům kultury Ostrov - 
Společenský sál

jubilejní 10. ročník přehlídky hudebních 
skupin Karlovarského kraje
/ náhradní termín /

19. 9. 2020 Jeden z nás lže 17:00 - 18:00
Dům kultury Ostrov

premiéra divadelního souboru HOP-HOP 
Základní umělecká škola Ostrov
a MINIDIV, spolek souboru HOP-HOP

21. 9. 2020 Večer s bylinkářkou 17:00 - 18:30
Městská knihovna Ostrov

povídání o bylinkách a jejich účincích

22. 9. 2020 DEN SENIORŮ 9:00 - 21:00
Dům kultury Ostrov - 
Společenský sál

prohlídka zámku, klášterního areálu
a společenský večer v domě kultury

23. 9. 2020 IVO ŠMOLDAS 19:00 - 20:30
Dům kultury Ostrov - Di-
vadelní sál

zábavná talk show Ivo Šmoldase
a jeho hostů Václava Kopty
a Marie Formáčkové / náhradní termín /

23. 9. 2020 Karetní podvečer 16:00 - 18:00
Městská knihovna Ostrov

herní odpoledne pro dospělé

24. 9. 2020 Logopedie a její souvislosti 17:00 - 18:30
Městská knihovna Ostrov

přednáška pro veřejnost

30. 9. 2020 Jóga smíchu 17:00 - 19:00
Městská knihovna Ostrov

přednáška pro veřejnost

1. 9. 2020–
30. 9. 2020

CÍRKEVNÍ UMĚNÍ ZÁPADNÍHO
KRUŠNOHOŘÍ A ZNIČENÉ KOSTELY 
NA KARLOVARSKU

klášterní kostel Zvěstování 
Panny Marie (Ostrov)

stálá expozice

13. 8. 2020–
30. 9. 2020

Vzpomínky Městská knihovna Ostrov výstava obrazů a šperků

3. 9. 2020–
31. 10. 2020

MALÝ PRINC Stará radnice Ostrov interaktivní výstava známé výtvarnice 
Elišky Podzimkové

3. 9. 2020–
30. 9. 2020

Posbíráno cestou Městská knihovna Ostrov výstava malířky Jiřiny Romové

akce vhodná i pro rodiny s dětmi

Mírové náměstí 733 / tel. 724 509 287 / 
ic@dk-ostrov.cz / www.dk-ostrov.cz

1. června – 21. listopadu, 
kostel Zvěstování Panny Marie
otevírací doba: středa až neděle: 10.00 - 18.00
BIBLE A MINCE, PENÍZE V PŘÍBĚZÍCH 
PÍSMA SVATÉHO 
Výstava, která představuje mince zmiňované 
ve Starém a Novém zákoně od druhé poloviny  
7. století př. Kr. až do doby římského císaře Ne-
rona. Výstava vznikla ve spolupráci s Českou 
numismatickou společností, Královskou kanonií 
premonstrátů na Strahově a Českým muzeem 
stříbra v Kutné Hoře. 
Vstupné: 50 Kč; sleva 50 % děti, studenti, se-
nioři a ZTP; 125 Kč rodinné vstupné (2 dospělí  
a max. 3 děti); 40 Kč skupinové vstupné nad 
20 osob; děti do 6 let zdarma

5. května – 27. června, Stará radnice
otevírací doba. středa až pátek: 13 - 17hod., 
sobota až neděle: 11 - 17 hod.
TĚLO – IMAGINACE A REALITA
Výstava fotografií Matěje Veličky a Sarah Or-
šuliakové. Realita a sen. Dva aspekty lidského 
bytí, které nám v případě, že je jejich hodnota 
postavena na stejnou úroveň, dají jediný prav-
divý obraz života. 
Vstupné: 50 Kč, sleva 50 % děti, studenti, se-
nioři a ZTP

11. června 10 – 17 hod., Mírové náměstí
OSTROVSKÉ TRHY 
Skoro již letní trhy, na kterých prodejci nabíd-
nou sazenice, uzeniny, sýry, sladké pečivo, ko-
ření, zdravou výživu, ale také záclony, ponožky, 
peněženky…

24. června 17 hod., 
klášterní areál, kaple sv. Floriana
SEFARDSKÉ PÍSNĚ
Písně a romance sefardských Židů v úpravě pro 
kytaru, flétnu a violoncello. Uvádí Velmi malý 
komorní orchestr Varvary Divišové. Pořad je do-
plněný recitací příběhu o Krysaři z Hamelnu v po-
dání Lucie Domesové. 
Vstupné: 70 Kč 

25. června 18 hod., Zámecký park
ZÁMECKÉ DIVADLO - 
Legendy (z) kraje pod horami
Uvádí Divadelní studio D3, z. s., Karlovy Vary. Na 
motivy Zdeňka Šmída upravil Viktor Braunreiter. 
Divadlo vhodné pro děti od 10 let a pro dospělé.

Ohnivý mužík – Kterak sedlák Herbert ohni-
vého mužíka cestou z hostince potkal. Kdeže 
v Podkrušnohoří nejvíce straší? 

Horké léto – Kterak si selka se strašlivými pří-
zraky poradila.

O ovčákovi a krásné panně – Zachrání ovčák 
Honza zakletou princeznu? 

Objevení Vřídla – Kterak lékárník Baier nejslo-
vutnějšího císaře Karla IV. až k založení Karlo-
vých Varů přivedl. Dozvíte se také, jak vypadá 
západočeská svatá Trojice.

Hrají: Martin Cirkl, Petr Johanovský, Tereza Fis-
cherová, Tomáš Mutinský, Eva Šollová, Martina 
Cirklová, Luboš Štěpán, Terezka Cirklová 
Organizace všeliká a režie především: Luboš 
Štěpán
Vstupné: 60 Kč

26. června 14 – 22 hod., 
Zámecký park
DEN PRO OSTROV 
Tradiční akce pro celou rodinu. V programu 
vystoupí ostrovské kapely, prezentuje se ZUŠ 
Ostrov, Střední průmyslová škola Ostrov, Měst-
ská policie Ostrov, Policie ČR, ostrovští hasiči, 
Ostrostřelci Ostrov, Podkrušnohorští velocipe-
disté, letečtí modeláři, FK Ostrov, HC Čerti Ost-
rov, Ostrovský Macík a další. Program vyvrcholí 
koncertem Kamila Střihavky s kapelou, ohňo-
vou show a zahradním ohňostrojem. 
Vstup zdarma

Stálá expozice, kostel Zvěstování Panny Marie
otevírací doba: středa až neděle: 10 - 18 hod.
CÍRKEVNÍ UMĚNÍ ZÁPADNÍHO KRUŠNO-
HOŘÍ A ZNIČENÉ KOSTELY NA KARLO-
VARSKU 
Cílem expozice je seznámit návštěvníky se sta-
vebním vývojem  klášterního areálu, jeho méně 
známou historií a především pak s uměleckými  
a liturgickými předměty. Panelová výstava Zni-
čené kostely na Karlovarsku mapuje na dvě 
desítky zbořených objektů, které bývaly kdysi 
výrazem zbožnosti zdejších obyvatel a zároveň 
dotvářely krajinu jejich domova. V současné 
době jsou již demolice kostelů pouze výjimkou. 
V našem regionu však stále existují objekty, kte-
rým i nadále hrozí zřícení vlivem dlouhodobého 
nezájmu. 
Vstupné: 50 Kč, sleva 50 % děti, studenti, 
senioři a ZTP

PROGRAM DOMU KULTURY V OSTROVĚ
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V případě zájmu kontaktujte město Ostrov, odbor majetku města: Milan Veselý, tel.: 354 224 915, 
e-mail: mvesely@ostrov.cz, Pavla Neumannová, tel. 354 224 911, e-mail: pneumannova@ostrov.cz

Město Ostrov nabízí pozemky určené pro výstavbu rodinných domů investoru,
který vybuduje obslužnou komunikaci a přípojky sí� technické infrastruktury.
Jedná se o 21 stavebních parcel o výměře od 821 m2 do 1 844 m2.

Výměra plochy Cena
24 532 m2 dle znaleckého posudku – 370 Kč/m2

Územní studie
Studie zástavby, dopravního řešení a technické infrastruktury k nahlédnu� na webu města na adrese
bit.ly/pozemky-horni-zdar

Způsob prodeje
Předpokládá se, že s investorem bude sepsána nájemní smlouva na pronájem okolních pozemků, a to do doby 
vystavění obslužné komunikace a přípojky sí� technické infrastruktury. Nadále bude uzavřena kupní smlouva 
a dohoda o zřízení předkupního práva a výhrady zpětné koupě.

Nabídka pozemků v Horním Žďáru

INFORMACE ZE ŠKOL

Každý rok se někteří z našich studentů  
a studentek snaží uplatnit své dovednosti 
při hledání a absolvování přijímacích říze-
ní na školy, kde by mohli pokračovat ve 
studiu uměleckých oborů. 
Z ateliéru Hany Vaculíkové se to letos po-
vedlo Dinh Nam Hai Honzovi a Veronice 
Hanouskové, a to na SUPŠ Karlovy Vary, 
obor design skla, a Báře Vlašimské, obor 
oděvní design (též SUPŠ Karlovy Vary). 
Přijata na SUPŠ Zámeček Plzeň na obor 
malba v umění, designu a architektuře 
byla Viktorie Goldmanová.  
Všichni tito v minulém školním roce ab-
solvovali sedmý ročník I. stupně VO. Vět-
šina z nich nastoupila do ateliéru Hany 
Vaculíkové ve svých šesti letech. Během 
svého studia se všichni s vlastními vý-
tvarnými pracemi zúčastnili  krajských  
a celostátních kol soutěžní přehlídky vý-
tvarných oborů ZUŠ České republiky „Oči 

dokořán“ v letech 2014 a 2017, vyhlašova-
né MŠMT, a byli oceněni. Bářina tvorba (ve 
spolupráci) byla v roce 2017 také oceněna 
čestným uznáním na 47. ročníku Meziná-
rodní dětské výtvarné výstavy Lidice. 
Bylo zajímavé sledovat, jaké charakteristic-
ké rysy během svého vývoje jejich tvorba 
získává. Viktorčiny malby nesou znaky 
ticha, klidu a uměleckého hledání. Verun-
čina kresba je poznatelná díky svému ne-
zaměnitelnému rukopisu a energicky, 
odvážně vedené linii. Z Bářiny tvorby čiší 
kreativita, originalita nápadů, chuť tvořit, 
činorodost. Honzovy práce směřují k troj-
rozměrnosti, zaujmou výborným vnímá-
ním prostoru a pokornou zaujatostí. Po-
kračování v soustředěném středoškolském 
studiu jistě přispěje k jejich dalšímu 
výtvarnému vývoji, svébytnému nazírá-
ní světa, zvládnutí výtvarného řemesla  
a inspiruje je k další osobité výtvarné tvor-

bě. Gratulujeme všem našim studentům  
a přejeme jim mnoho radosti a odhodla-
nosti v jejich dalším počínání.
Děkujeme i jejich vedoucí ateliéru Haně 
Vaculíkové.
Děkujeme i Lukáši Lerchovi a blahopře-
jeme žákům z jeho ateliéru: Tony Heklů 
k přijetí na SUPŠ Zámeček Plzeň, obor 
malba v umění, designu a architektuře, 
Gvendě Chochelové k přijetí na VOŠUP 
a SUPŠ Praha 3, obor scénografie. K přije-
tí gratulujeme též Evě Urbánkové, přijata 
byla na SUPŠ Karlovy Vary, obor oděvní 
design, a Janu Pujmanovi, který byl přijat 
na SOU stavební Plzeň, obor umělecký ke-
ramik. 
Doufáme, že cesta, kterou tito žáci a žáky-
ně u nás započali, jim bude přinášet další 
radost z tvorby.

Hana Vaculíková

GRATULACE K PŘIJETÍ

Tak jako Vilém v Máchově Máji jsme se 
mohli cítit i my, uzavřeni v kobce covi-
dové věže. Rozdíl od slavné básně je však  
v tom, že jsme v pomyslném vězení pobyli 
více jak půl roku, že jsme se nikterak ne-
provinili a že jsme se na rozdíl od hlavního 
protagonisty básně 1. máje 2021 pomalu 
chystali  na svobodu, kterou je pro nás ku-
podivu škola. A rovnou z uzavřených stěn, 
řečeno verši básníka, kde prázdno pouhé 
nad námi - a kolem nás i pod námi pouhé 
tam prázdno zívá, vlastně zívalo, do víru 
přijímaček na střední školy. A téměř celý 
máj jsme napínáni na kolo jak ubohé tělo 
zločincovo poté, co jak oud po oudu lámá-
no bylo naše sebevědomí při testu z mate-
matiky. A tak netrpělivě čekajíce - hleďte na 
přechodník, ten mohl být i v testu z češti-
ny - na verdikt o naší budoucnosti, jsme se 
pod modrým blankytem, kde zrovna běla-
vé páry hynuly, oddávali veršům nabízejí-
cím básnické přesahy, oxymoróny, epiteta 
a další nám neznámé podivnosti a připev-
ňovali je na kmeny stromů pro oko a potě-
šení kolemjdoucího poutníka, recitujíce ty 
nejznámější… Byl pozdní večer, první máj, 
večerní máj byl… konečně školní čas!

Dana Osičková a žáci 9. třídy

MÁJOVÉ POCITY 
ŽÁKŮ DEVÁŤÁKŮ NA ZŠ MÁJOVÁ

Žáci deváté třídy ZŠ Májová
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SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři Ostrovského měsíčníku, 
milí spoluobčané.

Společně vyhlížíme konec pandemie, 
těšíme se na rozvolňování a věříme, že 
tyto těžké časy na nás nezanechají pří-
liš hluboké stopy. Mnoho z  nás si jen 
občas uvědomí, jak moc nás tato doba 
změnila, a až čas ukáže, zda nám budou 
některé věci chybět více či méně.

Každý den v úřadě otvírám knihu došlé 
pošty. Knihu, která je většinu dní prázdná 
a jen občas se v ní objeví dopis. Krásný pa-
pírový dopis. Nedávno jsem si vzpomněl 
na Wolkerovu báseň Poštovní schránka  
a uvědomil jsem si, že za pár let mohou 
z našich ulic úplně zmizet. Svět jede úplně 
v jiném tempu, a zatímco zmiňovaná kni-
ha došlé pošty je většinou prázdná, moje 
mailová schránka je každý den lidově ře-
čeno k prasknutí. Asi jste si také všimli, jak 
moc se elektronická komunikace rozšířila 
a  jak často se pohybujeme v takzvaném 
kyberprostoru. Děti se učí online, porady 
na úřadě vedeme přes počítačové kame-
ry a běžná jednání už také v dnešní době 
nevyžadují osobní účast.

Až do této chvíle by se dalo říci, že je 
vše relativně v pořádku, a možná bych 
použil i ono známé: Pokrok prostě ne-
zastavíš.

Dobré a moderní věci s sebou ale vět-
šinou přinášejí i  cosi špatného, nepěk-
ného, nevkusného a možná i zlého. A to 
s sebou přinesla i tato doba. Pokud jsem 
před chvilkou psal, že přibylo e-mailů, 
tak musím zmínit i dotazy a vzkazy na 
sociálních sítích, jako je Facebook nebo 
Instagram. A zatímco většina mnou opě-
vovaných krásných papírových dopisů 
měla nějakou standardní úroveň, komu-
nikace přes sociální sítě a  někdy i  přes 
e-maily tuto úroveň často postrádá. 
A není to jen kultura projevu, je to bo-
hužel často i agresivita. Právě sociální sítě 
se hemží lidmi, kteří svou otázku uvo-
zují urážkou tázaného, svůj názor uvádí 
útokem na morální a nezřídka i  fyzické 
vlastnosti toho druhého. Velmi často se 
kromě tradičních expertů na zahraniční 
vztahy, fotbalových a hokejových trené-
rů objevují noví epidemiologové, den-
drologové a dopravní inženýři.

Chce se mi věřit, že to jsou ti samí, 
kteří se dříve sešli v hospodě u piva, za-
nadávali si, rozebrali aktuální situaci ve 
městě i  ve státě, pohádali se, navzájem 
se poslali někam a  rozešli se domů. Šlo 
o takzvanou vypuštěnou páru. Páru, kte-
rá v mnohých z nás bublá, soptí, a pro-
tože nemá kam, unikne pravděpodobně 

na ty zmíněné sociální sítě. A  protože 
jsem optimista a chci věřit tomu, že až 
zase budeme chodit upouštět páru 
k pivu, agresivita v kyberprostoru klesne, 
velmi se přimlouvám, aby v nejbližší vlně 
rozvolňování byly i hospody.

Jan Bureš
starosta města

DEN SE STAROSTOU
Tradiční Dny se starostou, které 

zrušila pandemie koronaviru, jsou 
zpět. První se uskuteční ve středu 
19.  května od 15 hodin na Měst-
ském úřadě Ostrov v zasedací míst-
nosti rady města. 

PROČ SE LÍBAT POD TŘEŠNÍ
První máj je  tradiční český svátek 

zamilovaných, který se slaví každoroč-
ně 1. května. Svátek má původ v české 
tradici, avšak své  kořeny má i  v  kelt-
ské kultuře, kde se slaví svátek  Bel-
tain, a germánské kultuře, kde se sla-
ví jako  Valpuržin svátek. Tyto svátky 
oslavovaly první květnovou noc a den 
jako čas plodnosti a příchod jara.
A  kde se vlastně vzala líbací tradice 
v květnu?
Prvomájové líbání pod rozkvetlou třešní, 
jabloní či jiným stromem je romantický 
zvyk, který se určitě vyplatí udržovat 
a dodržovat.

Podle některých pramenů je tento 
zvyk starý zhruba sto let, podle jiných 
je tu už od starověku. Totiž už ve sta-
rověkém Římě se slavil svátek, který se 
nazýval Floralia a  byl zasvěcen bohyni 
jara a plodnosti Flóře. V křesťanské době 
byl polibek považován za velmi intimní, 
a pod třešní se tak směli políbit jen ti, již 
měli před svatbou. Zvyk, který má slíbit 
celoroční krásu, zdraví, lásku a zamilova-
nému páru plodnost. Symbolika zvyku 

by se dala vyložit tak, že kvetoucí strom 
je připraven k  plození, což jsou vlastně 
i mladí zamilovaní lidé. Říká se, že poli-
bek zajistí dívce krásu na celý rok, a po-
kud políbena nebude, možná i  uschne. 
Ale ani ten, kdo je singl, nemusí smutnit. 
První máj od pradávna odkazuje rovněž 
na spojení člověka s přírodou.

A jak je to v Ostrově? Máte i vy své ob-
líbené místo, kde si dáváte prvomájové 
políbení pod rozkvetlou třešní, jabloní 
či jiným stromem? Vydáte se přinejmen-
ším v tento den na příjemnou procházku 
Ostrovem a jeho okolní přírodou? Nebo 
si naservírujete rovnou velkou porci 
obojího?

Určitě vyjděte ven! Do přírody v okolí 
Ostrova, k Boreckým rybníkům, starému 
koupališti nebo alespoň do ostrovského 
Zámeckého parku (více tipů zde: www.
icostrov.cz/ostrov-top-7). Projděte ho 
křížem krážem a  všimněte si jeho novi-
nek. Krmítek pro veverky, které můžete 
cestou nakrmit potravou pro ně určenou 
z  instalovaných automatů. Dále devíti 
renovovaných zámeckých zastavení, kde 

najdete mnoho informací o tom, jak park 
postupně vznikal a jak vypadal v době své 
největší slávy, kdy byl nazýván – a to prá-
vem, osmým divem světa. Ti, kdo holdují 
virtuální a  augmentované realitě, si také 
přijdou na své! V Zámeckém parku, u Po-
svátného okrsku a Staré radnice je přivítá 
projekt Znovuoživené Krušnohoří (více 
info www.icostrov.cz/znk/). V Ostrově tak 
ožije dávná historie města a  jeho barok-
ních staveb i významných osobností.

První máj je pro většinu Čechů příleži-
tostí, jak druhému vyjádřit lásku. Mějme 
se i přírodu kolem nás rádi v každé roční 
době.

Tip: Krásnou třešeň najdete naproti 
parčíku Oty Hofmana za cukrárnou.

Dita Poledníčková
manažerka cestovního ruchu

MěÚ Ostrov

Byl pozdní večer – první máj –
večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj…

Úryvek z lyricko-epické básně Máj
Karel Hynek Mácha

INFORMACE ZE ŠKOL

Ve škole probíhá prezenční výuka v plném 
proudu. Stejně jako na jiných základních 
školách, i naši žáci jsou pravidelně testo-
váni. Jsme škola pro žáky s mentálním, 
tělesným postižením a kombinovanými 
vadami, proto mnoho rodičů mělo z tes-
tování svých dětí velké obavy. Díky skvělé 
organizaci naší paní ředitelky P. Zapletalo-
vé vznikla testovací místnost v prostorách 
bývalé jídelny v levém křídle budovy školy. 
Vytvořilo se zde několik stanovišť, tak aby 
vyhovovala epidemiologickým pravidlům 
a zároveň individuálním potřebám každé-
ho našeho žáka. Žáci si velice brzy zvykli 
a jejich počáteční obavy zmizely. Poděko-
vání patří všem našim pedagogům a asi-
stentům pedagoga, kteří nyní vykonávají 
tuto funkci nad rámec svých povinností. 
Jen díky týmové spolupráci a spolupráci 
s rodiči našich žáků se podařilo, aby se žáci v této nelehké době mohli opět vzdělávat 

prezenční formou výuky.
Za krásného, slunného dne 30. 4. proběhl 
projektový den Čarodějnice. Celá školní 
zahrada se proměnila bohatou čarodějnic-
kou výzdobou. Každá třída vytvořila svou 
čarodějnici a soutěžilo se o nejlepší z nich. 
Plnění soutěží a zadaných úkolů pro žáky 
nebylo jednoduché. Mnozí z nich překo-
nali své možnosti. V rámci projektu šab-
lony II v tento den proběhla také beseda 
,,Lidové zvyky o čarodějnicích“, kterou pro 

žáky připravila lektorka K. Chaloupková 
z Městské knihovny Ostrov. Svým pouta-
vým vyprávěním žáky zaujala. Dozvěděli 
se, jak vznikl a odkud pochází počátek 
tohoto svátku. Zábavnou formou plni-
li různé kvízy, za pomoci kterých mohli 
porovnat dřívější zvyky se současností. 
Jako nejlepší na konec celého dopoledne 
bylo tradiční opékání buřtů, na kterých si 
všichni pochutnali. 

Faten Fakach
ZŠ Krušnohorská

Tak se jmenuje projekt, který vymysleli 
Pandamenťáci ze ZŠ a MŠ Jáchymov a zá-
roveň vyzvali ostatní parlamenty zapojené 
do projektu MAP II, aby se také připojily.
Žáci mohli do pátku vyrobit srdíčko nejen 
pro svoji maminku, ale pro všechny ma-

minky. „Naše škola svá srdíčka vystavila 
na trávníku před budovou školy. Bohužel 
nám počasí moc nepřálo a některá do 
druhého dne nevydržela. Většinou nám je 
odvál vítr, a tak doufáme, že ho našla něja-
ká maminka a srdíčko ji potěšilo. Základní 
škola Merklín, která se s námi do projektu 
také zapojila, svá krásná díla z důvodu po-
časí vystavila ve škole. Náš Pandament by 
chtěl touto cestou poděkovat všem zapo-
jeným žákům za jejich krásná srdíčka. Dě-
kujeme. Pandament ZŠ a MŠ Jáchymov“
Hned na začátku bylo slíbeno, že budou 
vybrána ta nejhezčí srdíčka a nejšikovněj-
ší parlament bude odměněn, ale nakonec 
vyzyvatel usoudil, že všechna jsou krásná 
a všichni žáci si zaslouží malou sladkou 
odměnu.
Dá se říci, že by toto mohl být nový roz-
jezd nejen výuky ve školách, ale také nový 
rozjezd projektu MAP II, který sice byl 
v běhu, ale téměř bez aktivní práce škol  
a jejich žáků.

V současné době byly zahájeny práce na 
aktualizaci strategických dokumentů pro-
jektu, je připraveno jednání řídícího výbo-
ru a projektový tým pracuje na přípravě  
a realizaci zajímavých seminářů, worksho-
pů a akcí nejen pro pedagogy, ale i pro žáky.
Věříme, že se vše již zadaří uskutečnit 
v plánovaných termínech.

Lenka Vaňková, Monika Vrchotická,  
projekt MAP II rozvoje  

vzdělávání v ORP Ostrov  
č. proj. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009114

ZŠ KRUŠNOHORSKÁ SE PROMĚNILA V SÍDLO ČARODĚJNIC

SRDÍČKA MAMINKÁM PRO RADOST

Děti z mateřské i základní školy vyráběly 
srdíčka maminkám

Ve škole se konal tradiční čarodějnický den



Ostrovský měsíčník | ČERVEN 202118 2 Ostrovský měsíčník | KVĚTEN 2021

V případě zájmu kontaktujte město Ostrov, odbor majetku města: Milan Veselý, tel.: 354 224 915, 
e-mail: mvesely@ostrov.cz, Pavla Neumannová, tel. 354 224 911, e-mail: pneumannova@ostrov.cz

Město Ostrov nabízí pozemky určené pro výstavbu rodinných domů investoru,
který vybuduje obslužnou komunikaci a přípojky sí� technické infrastruktury.
Jedná se o 21 stavebních parcel o výměře od 821 m2 do 1 844 m2.

Výměra plochy Cena
24 532 m2 dle znaleckého posudku – 370 Kč/m2

Územní studie
Studie zástavby, dopravního řešení a technické infrastruktury k nahlédnu� na webu města na adrese
bit.ly/pozemky-horni-zdar

Způsob prodeje
Předpokládá se, že s investorem bude sepsána nájemní smlouva na pronájem okolních pozemků, a to do doby 
vystavění obslužné komunikace a přípojky sí� technické infrastruktury. Nadále bude uzavřena kupní smlouva 
a dohoda o zřízení předkupního práva a výhrady zpětné koupě.
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INFORMACE ZE ŠKOL

PRIMA DEN DĚTÍ
5. června, 80 Kč/dítě, 14.00 - 18.00 hod. 
Tradiční svátek Den dětí oslavíme v areálu 
MDDM, v Zámeckém parku, v ekocentru  
a jeho přilehlém klášterním areálu. Přijďte si  
s dětmi užít naši pohádkovou cestu domu dětí.
Předprodej časových vstupenek: 
od 20. května osobně v MDDM
Podrobnosti najdete na našem webu a FB.

REKREACE PRO RODIČE S DĚTMI – 
„Z POHÁDKY DO POHÁDKY“
7.–11. června
Rodinný pobyt pro rodiče a děti se usku-
teční v letní táborové základně Manětín. 
Po celou dobu táboření je pro děti i dospě-
lé připraven bohatý program, při kterém se 
projdeme „Z pohádky do pohádky“. Bude-
me si hrát na princezny, čaroděje, skřítky, 
utkáme se s drakem a možná uvidíme i víly.
 
MANĚTÍNSKÉ PŘENOCOVÁNÍ
11.–13. června 900 Kč/os. 
18.–20. června 900 Kč/os.
Oblíbené přenocování v Manětíně pro 
děti 8–12 let. Hry v přírodě, noční hry, tra-
diční táborák, to vše čeká na děti od pátku 
do neděle v krásném prostředí naší tábo-
rové základny v Manětíně.
Přihlášky: od 1. června online nebo osobně 
v MDDM

REKREACE PRO RODIČE S DĚTMI –  
„ČARODĚJOVÉ“
21.–25. června
Pobyt v přírodě pro rodiny s dětmi se 
uskuteční v letní táborové základně Ma-
nětín.  
Zveme všechny malé i velké čaroděje na 
velký slet do Manětína. Budeme míchat 
lektvary, ozdobíme si čarodějnické hůlky, 
vyzkoušíme si i pár zaklínadel, zatančíme 
si čarodějnický tanec a chybět nebude ani 
létání na koštěti. 

PROVOZ BUDOVY MDDM
Po-pá 8.00 - 20.00 hod.
PROVOZ SPORTOVNÍHO AREÁLU 
Všední dny: 9.00 - 20.00 hod., víkendy: 
10.00 - 20.00 hod. 
Rezervace kurtů a fotbalového minihřiště: 
Po-pá na tel. 736 505 681
ZIMNÍ STADION OSTROV
Sledujte aktuální situaci na FB 

Kontakty 
informace: 736 505 681, akce: 736 505 684, 
zájmová činnost: 731 615 657, doprava: 
736 505 683, ekonomický úsek: 735 605 
685, zimní stadion: 601 089 332
www.mddmostrov.cz

Vážení rodiče,
rádi bychom Vás upozornili na to, že 
v souvislosti s covidovou epidemií nepro-
bíhala v tomto školním roce v plném roz-
sahu činnost našich kroužků.

Pokud jste uhradili kroužek v hotovosti 
nebo kartou, můžete si vyzvednout plat-
bu každý všední den od 8.00 do 15.30 hod. 
Požadujete-li zaslat zaplacenou částku 
zpět na váš účet, prosíme o zaslání čísla 
účtu na náš e-mail: faktor@mddmostrov.cz  
společně se jménem účastníka, nebo si 
můžete zažádat o vrácení peněz prostřed-
nictvím vašeho klientského účtu - Přihlá-
šení (iddm.cz)

Prosíme, abyste vše vyřídili do 30. červ-
na 2021.

Všechny akce, které dům dětí a eko-
centrum připravují v měsíci červnu, se 
uskuteční na základě aktuální hygienic-
ko-epidemiologické situace. Sledujte, 
prosím, naše webové stránky a FB domu 
dětí, kde budeme naši činnost pečlivě 
aktualizovat.

Děkujeme vám, pracovníci MDDM

MDDM ZVE NA DEN DĚTÍ I RODINNÉ POBYTY

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ
TÁBORY V OSTROVĚ

VÝLETY, HRY, ANIMAČNÍ PROGRAMY, ZÁBAVNÉ AKTIVITY

TERMÍNY TÁBORŮ:
01. 07. - 27. 08. 2021 OSTROV

Turnus (01. - 02.07. a 07. - 09.07.)
Turnus (12. - 16. 07.)
Turnus (19. - 23. 07.)
Turnus (26. - 30. 07.)

Turnus (02. - 06. 08.)
Turnus (09. - 13. 08.)
Turnus (16. - 20. 08.)
Turnus (23. - 27. 08.)

Příměstský tábor probíhá v týdenních turnusech,
vždy od pondělí do pátku (06.30h - 16.00h)

Evropská unie
Evropský sociální fond

Evropská unie
Evropský sociální fond

MÍSTO KONÁNÍ:
Nemocnice Ostrov

CENA za turnus: 900 Kč
V ceně jsou zahrnuty dvě svačiny, oběd, pitný režim, animační program,
pomůcky na ak� vity, vstupné, jízdné, pojištění úrazové a odpovědnos� .

PROGRAM:
Dě�  se mohou těšit na zajímavé výlety, výšlap k altánku v Hrozně� ně s opékáním buřtů, 

návštěvu muzea v Jáchymově, na cestu vlakem do ZOO Chomutov, 
do lanového centra Linhart, animační programy, zábavné ak� vity, sportovní den.

Program může být změněn v souvislos�  s předpovědí počasí 
a bude se také odvíjet od aktuální epidemiologické situace v ČR.

V případě nutnos�  dle vládních opatření bude zajištěno v nemocnici testování dě�  
a vedoucích na COVID-19 při nástupu na tábor.

Každý turnus bude realizován za podmínky minimálně 10 přihlášených dě� .
Kapacita turnusu je 20 dě� .

Příměstský tábor je realizován na podporu zaměstnanos� .
Přednostně budou tedy přijímány dě�  obou zaměstnaných rodičů.

PŘIHLÁŠKY:
Kontakt: Zdenka Antonyová

Email: antonyova@mas.krusnehory.cz
Tel: + 420 608 734 854

Provozovna kanceláře MAS: Brigádnická 709, 363 01 Ostrov

Přihlášky a ostatní informace ke stažení na www.mas-primestsketabory.cz

Příměstský tábor pořádá organizace MAS Krušné hory, o.p.s.,
se sídlem Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov, IČ. 226 91 022,

ve spolupráci se společnos�  Nemos Plus, s.r.o.,
v rámci dotačního projektu reg.č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015750.

MÍSTO KONÁNÍ:
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SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři Ostrovského měsíčníku, 
milí spoluobčané.

Společně vyhlížíme konec pandemie, 
těšíme se na rozvolňování a věříme, že 
tyto těžké časy na nás nezanechají pří-
liš hluboké stopy. Mnoho z  nás si jen 
občas uvědomí, jak moc nás tato doba 
změnila, a až čas ukáže, zda nám budou 
některé věci chybět více či méně.

Každý den v úřadě otvírám knihu došlé 
pošty. Knihu, která je většinu dní prázdná 
a jen občas se v ní objeví dopis. Krásný pa-
pírový dopis. Nedávno jsem si vzpomněl 
na Wolkerovu báseň Poštovní schránka  
a uvědomil jsem si, že za pár let mohou 
z našich ulic úplně zmizet. Svět jede úplně 
v jiném tempu, a zatímco zmiňovaná kni-
ha došlé pošty je většinou prázdná, moje 
mailová schránka je každý den lidově ře-
čeno k prasknutí. Asi jste si také všimli, jak 
moc se elektronická komunikace rozšířila 
a  jak často se pohybujeme v takzvaném 
kyberprostoru. Děti se učí online, porady 
na úřadě vedeme přes počítačové kame-
ry a běžná jednání už také v dnešní době 
nevyžadují osobní účast.

Až do této chvíle by se dalo říci, že je 
vše relativně v pořádku, a možná bych 
použil i ono známé: Pokrok prostě ne-
zastavíš.

Dobré a moderní věci s sebou ale vět-
šinou přinášejí i  cosi špatného, nepěk-
ného, nevkusného a možná i zlého. A to 
s sebou přinesla i tato doba. Pokud jsem 
před chvilkou psal, že přibylo e-mailů, 
tak musím zmínit i dotazy a vzkazy na 
sociálních sítích, jako je Facebook nebo 
Instagram. A zatímco většina mnou opě-
vovaných krásných papírových dopisů 
měla nějakou standardní úroveň, komu-
nikace přes sociální sítě a  někdy i  přes 
e-maily tuto úroveň často postrádá. 
A není to jen kultura projevu, je to bo-
hužel často i agresivita. Právě sociální sítě 
se hemží lidmi, kteří svou otázku uvo-
zují urážkou tázaného, svůj názor uvádí 
útokem na morální a nezřídka i  fyzické 
vlastnosti toho druhého. Velmi často se 
kromě tradičních expertů na zahraniční 
vztahy, fotbalových a hokejových trené-
rů objevují noví epidemiologové, den-
drologové a dopravní inženýři.

Chce se mi věřit, že to jsou ti samí, 
kteří se dříve sešli v hospodě u piva, za-
nadávali si, rozebrali aktuální situaci ve 
městě i  ve státě, pohádali se, navzájem 
se poslali někam a  rozešli se domů. Šlo 
o takzvanou vypuštěnou páru. Páru, kte-
rá v mnohých z nás bublá, soptí, a pro-
tože nemá kam, unikne pravděpodobně 

na ty zmíněné sociální sítě. A  protože 
jsem optimista a chci věřit tomu, že až 
zase budeme chodit upouštět páru 
k pivu, agresivita v kyberprostoru klesne, 
velmi se přimlouvám, aby v nejbližší vlně 
rozvolňování byly i hospody.

Jan Bureš
starosta města

DEN SE STAROSTOU
Tradiční Dny se starostou, které 

zrušila pandemie koronaviru, jsou 
zpět. První se uskuteční ve středu 
19.  května od 15 hodin na Měst-
ském úřadě Ostrov v zasedací míst-
nosti rady města. 

PROČ SE LÍBAT POD TŘEŠNÍ
První máj je  tradiční český svátek 

zamilovaných, který se slaví každoroč-
ně 1. května. Svátek má původ v české 
tradici, avšak své  kořeny má i  v  kelt-
ské kultuře, kde se slaví svátek  Bel-
tain, a germánské kultuře, kde se sla-
ví jako  Valpuržin svátek. Tyto svátky 
oslavovaly první květnovou noc a den 
jako čas plodnosti a příchod jara.
A  kde se vlastně vzala líbací tradice 
v květnu?
Prvomájové líbání pod rozkvetlou třešní, 
jabloní či jiným stromem je romantický 
zvyk, který se určitě vyplatí udržovat 
a dodržovat.

Podle některých pramenů je tento 
zvyk starý zhruba sto let, podle jiných 
je tu už od starověku. Totiž už ve sta-
rověkém Římě se slavil svátek, který se 
nazýval Floralia a  byl zasvěcen bohyni 
jara a plodnosti Flóře. V křesťanské době 
byl polibek považován za velmi intimní, 
a pod třešní se tak směli políbit jen ti, již 
měli před svatbou. Zvyk, který má slíbit 
celoroční krásu, zdraví, lásku a zamilova-
nému páru plodnost. Symbolika zvyku 

by se dala vyložit tak, že kvetoucí strom 
je připraven k  plození, což jsou vlastně 
i mladí zamilovaní lidé. Říká se, že poli-
bek zajistí dívce krásu na celý rok, a po-
kud políbena nebude, možná i  uschne. 
Ale ani ten, kdo je singl, nemusí smutnit. 
První máj od pradávna odkazuje rovněž 
na spojení člověka s přírodou.

A jak je to v Ostrově? Máte i vy své ob-
líbené místo, kde si dáváte prvomájové 
políbení pod rozkvetlou třešní, jabloní 
či jiným stromem? Vydáte se přinejmen-
ším v tento den na příjemnou procházku 
Ostrovem a jeho okolní přírodou? Nebo 
si naservírujete rovnou velkou porci 
obojího?

Určitě vyjděte ven! Do přírody v okolí 
Ostrova, k Boreckým rybníkům, starému 
koupališti nebo alespoň do ostrovského 
Zámeckého parku (více tipů zde: www.
icostrov.cz/ostrov-top-7). Projděte ho 
křížem krážem a  všimněte si jeho novi-
nek. Krmítek pro veverky, které můžete 
cestou nakrmit potravou pro ně určenou 
z  instalovaných automatů. Dále devíti 
renovovaných zámeckých zastavení, kde 

najdete mnoho informací o tom, jak park 
postupně vznikal a jak vypadal v době své 
největší slávy, kdy byl nazýván – a to prá-
vem, osmým divem světa. Ti, kdo holdují 
virtuální a  augmentované realitě, si také 
přijdou na své! V Zámeckém parku, u Po-
svátného okrsku a Staré radnice je přivítá 
projekt Znovuoživené Krušnohoří (více 
info www.icostrov.cz/znk/). V Ostrově tak 
ožije dávná historie města a  jeho barok-
ních staveb i významných osobností.

První máj je pro většinu Čechů příleži-
tostí, jak druhému vyjádřit lásku. Mějme 
se i přírodu kolem nás rádi v každé roční 
době.

Tip: Krásnou třešeň najdete naproti 
parčíku Oty Hofmana za cukrárnou.

Dita Poledníčková
manažerka cestovního ruchu

MěÚ Ostrov

Byl pozdní večer – první máj –
večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj…

Úryvek z lyricko-epické básně Máj
Karel Hynek Mácha

SPORT

Rád bych v úvodu vyjádřil radost, že se an-
keta uskutečnila ve více jak důstojné for-
mě. Jsem rád, že jsem mohl osobně přispět 
k přesvědčení části kolegů ve Sportovní 
komisi, kteří anketu pro rok 2020 vůbec 
nechtěli vyhlašovat. Doba byla a stále ještě 
je pro sportovce složitá v odložení nebo 
úplném zrušení turnajů či soutěží kolektiv-
ních sportů. O to víc bylo důležité ocenit 
nominované - nebylo jich zas až tak málo - 
kteří  se i navzdory překážkám soutěží zú-
častnili, navíc s výbornými výsledky neje-
nom v ČR, ale i medailovými umístěními 
na evropských soutěžích. Za to jim patří 
oprávněné poděkování a ocenění formou 
písemných uznání a natočených zdařilých 
medailonků v podobě pochvalných vyjá-

dření oceněných. Ocenění v anketě bylo 
určitě, zvláště pro mládež, velmi důležité 
z hlediska pokračování sportování, které 
bylo přerušeno, a zároveň povzbuzením 
v pokračování a návratu velké části mlá-
deže, která byla ochuzena o sportování  
v různých kroužcích či oddílech. 
Chtěl bych především poděkovat paní 
Zuzaně Janecké, která se osobně přípravě  
a samotnému provedení ceremoniálu s tý-
mem DK od samotného začátku s velkým 
nasazením věnovala a má na celé akci - ur-
čitě nelehké od přípravy, organizování až 
po samotné provedení - velký podíl a za to 
jí patří ještě jednou poděkování.

Jiří Mácha - člen SK

T-Mobile Olympijský běh, který se každo-
ročně koná na desítkách míst po celém 
Česku, míří opět také do Ostrova. Akce se 
kvůli vládním omezením uskuteční v ná-
hradním termínu, ve středu 8. září 2021. 
Účastníci se tak potkají na startu přesně 
měsíc po zakončení olympijských her  
v Tokiu. Všichni, kteří se chtějí do akce za-
pojit, se mohou už nyní přihlásit na www.
olympijskybeh.cz. 
Olympijská myšlenka prostřednictvím 
běhu ožívá již přes třicet let a může  
u toho být každý. Stačí běžecké boty  
a chuť vyrazit na připravené trasy. Po celé 
zemi se uskuteční desítky běžeckých akcí 
v jednotlivých okresech. Mezi nimi nebu-
de chybět ani závod v Ostrově, který na-
bídne trasu 5 kilometrů. Připraven bude 
i závod pro děti do 15 let o délce 500 m 
nebo 1 km. 
Všechny běhy rozmístěné na desítkách 
míst po celém Česku budou mít jeden 
společný cíl – odstartovat najednou  

v 18 hodin, a to přímo z éteru Českého 
rozhlasu Radiožurnálu. Všechny běhy se 
každoročně konají jako oslava celosvěto-
vého Olympijského dne, který je zároveň 
výročím založení Mezinárodního olympij-
ského výboru. Do Česka přinesl myšlenku 
Olympijských běhů v roce 1987 legendár-
ní běžec Emil Zátopek. 
V rámci T-Mobile Olympijského běhu 
účastníci neběží pouze pro sebe, část ze 
startovného jde na podporu charitativ-
ní činnosti České olympijské nadace, jež 
umožňuje sportovat dětem ze sociálně 
znevýhodněných rodin. V roce 2020 vy-
brali běžci společně pro Českou olympij-
skou nadaci téměř 500 tisíc Kč.
Registrace do všech závodů stále probíhají 
na www.olympijskybeh.cz. Startovné začí-
ná na 250 Kč. Děti do 15 let běží v rámci 
regionálních dětských závodů za symbo-
lické startovné 30 Kč.  

Dagmar Gburová
MDDM Ostrov

ŠÍŘENÍ OLYMPIJSKÝCH MYŠLENEK PODPOŘÍ 
BĚŽECKÝM ZÁVODEM TAKÉ OSTROV

+420 608 446 969
info@bauwin.cz
www.bauwin.cz

okna | dveře | vrata | žaluzie
rolety | sítě proti hmyzu

servis oken a dveří

Půjčíme Vám
od 5 do 100.000,- Kč

Volejte obchodního zástupce

Mobil: 727 895 461
rpsn od 123,69 %

ANKETA SPORTOVEC OSTROVA 2020

VK KARLOVARSKO 
ZVE NA  

LETNÍ KEMPY
Volejbalový klub Karlovarsko nechce na 
konci školního roku přerušit tréninkový 
proces mládeže, proto na dobu prázd-
nin vypsal dva termíny týdenních pří-
městských táborů. Už během června se  
v Tuhnicích uskuteční dva víkendové tur-
nusy kempů plážového volejbalu.

Volejbalové Karlovarsko dětem:
Volejbalový kemp: pro děti od 5 do 14 let
Termíny: 19.-23. července a 2.-6. srpna 
Volejbalové víkendy: 
11.-13. června a 25.-27. června
Kurty: Beachvolejbal Karlovy Vary, 
Západní 71c, Tuhnice
Informace: vk-karlovarsko.cz
Kontakt: hudecek@vk-karlovarsko.cz 

V Ostrově se chystá další ročník Olympijského běhu
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V případě zájmu kontaktujte město Ostrov, odbor majetku města: Milan Veselý, tel.: 354 224 915, 
e-mail: mvesely@ostrov.cz, Pavla Neumannová, tel. 354 224 911, e-mail: pneumannova@ostrov.cz

Město Ostrov nabízí pozemky určené pro výstavbu rodinných domů investoru,
který vybuduje obslužnou komunikaci a přípojky sí� technické infrastruktury.
Jedná se o 21 stavebních parcel o výměře od 821 m2 do 1 844 m2.

Výměra plochy Cena
24 532 m2 dle znaleckého posudku – 370 Kč/m2

Územní studie
Studie zástavby, dopravního řešení a technické infrastruktury k nahlédnu� na webu města na adrese
bit.ly/pozemky-horni-zdar

Způsob prodeje
Předpokládá se, že s investorem bude sepsána nájemní smlouva na pronájem okolních pozemků, a to do doby 
vystavění obslužné komunikace a přípojky sí� technické infrastruktury. Nadále bude uzavřena kupní smlouva 
a dohoda o zřízení předkupního práva a výhrady zpětné koupě.

Nabídka pozemků v Horním Žďáru
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POHLED DO HISTORIE

Dne 15. března jsme si připomněly 
dvousté výročí narození „zázračného dí-
těte“ z Počeren. V ten den se manželům 
Loschmidtovým narodil syn Josef. Do 
svých dvanácti let navštěvoval místní 
školu, až si ho všiml farář Adalbert Czech 
ze Sedlce. Ten v malém Josefovi rozeznal 
jeho nadání a umožnil mu v letech 1833-
1837 studovat na piaristickém gymnáziu 
ve Schlackenwerthu (Ostrově). Tím byla 
mladému, zvídavému studentu otevřena 
cesta k úspěchům.

Poté, co dokončil studia v Ostrově, ab-
solvoval humanitní a filozofické třídy na 
univerzitě v Praze a ve Vídni. A právě na 
vídeňské univerzitě v roce 1866 usku-
tečnil významný objev. Nalezl číslo N, 
konstantu, která udává počet molekul 
v krychlovém metru ideálního plynu, 

následně nazvané „Loschmidtovo číslo“.
Johann Josef Loschmidt, profesor fyziky 
a chemie na vídeňské univerzitě, se také 
zabýval elektrodynamikou, mechanic-
kou teorií tepla, optikou a dnes je uzná-
vaný jako jeden ze zakladatelů atomové 
fyziky a moderní chemie.

Spolek přátel Počeren (Putschirn) usku-
teční v sobotu 12. června ve 14.00 hod. 
slavnostní znovuodhalení zrestaurované 
bronzové pamětní desky profesora J. J. 
Loschmidta na jeho tehdejším činžov-
ním domě. Tímto jste jménem „Spolku 
přátel Počeren“ na tuto slavnost všichni 
zváni. Já si tuto událost rozhodně nene-
chám ujít.   

Josef Železný

„Historie – učitelka života“ – k tomu 
dospěli již před tisíciletími naši pra-
předkové a platnost tohoto zjištění si 
předávají a potvrzují další generace. Od 
dávného latinského historika přes osví-
cené písmáky až po dnešní kronikáře. Ti 
všichni sledovali, zapisovali a dále zapi-
sují historické události, ale i něco z „ma-
lých dějin“ svých měst i obcí, jejichž čas 
právě prožívají, i to, co přejímají z ústní-
ho podání.  Zachycují tak souvislý proud 
dějin lidského rodu. Někdy jako vzory, 
jindy také jako varující zkreslování sku-
tečnosti. Je to práce, která nezná pra-
covní hodiny, ale vyžaduje velkou míru 
zodpovědnosti. Pro české kronikáře Os-
trova, podobně jako mnoha dalších pří-

hraničních sídlišť, je toto poslání, které 
dobrovolně přijali, mimořádně náročné. 
Předválečné písemné doklady k dějinám 
města jsou psány a tištěny v němčině, 
většinou i odlišným písmem a pocho-
pitelně také odlišného zaměření. První, 
stručný český překlad jejich částí pořídil 
a doplnil učitel zdejší menšinové české 
školy Bohumil Přibyl v roce 1927. Po vál-
ce a založení nové české kroniky (1955), 
a to již v souladu s příslušným zákonem, 
pak následovala řada dalších kronikářů. 
Každý z nich navazoval ve stále širším 
měřítku svými záznamy o tehdejším pře-
kotném růstu nové městské části, větši-
nou již související s těžbou uranové rudy. 
Nová fakta, noví obyvatelé, také různých 
národností a společenských aktivit. Na-
růstající množství písemných informací, 
desítky tisíc negativů a obrazových ma-
teriálů, už i filmových, bylo třeba třídit, 
zařazovat a zpřehledňovat, někdy také 
překládat, u všeho být a všechno zazna-
menávat z pohledu současníka.
V této složité situaci nalezla roku 1958 
v Ostrově svůj nový domov rodina Jo-
sefa Štěpánka. Narodil se v roce 1921 ve 
středočeském Oseku u Městce Králové, 
srostl však brzy s mladým městem Os-
trovem a jeho osudy na více než polo-
vinu svého života. Nejdříve tu působil 
jako zaměstnanec Jáchymovských dolů, 
jejichž historii se už od začátku živě 
věnoval. Závažnost těžkého pracovní-
ho úrazu (1971) i jeho léčení však už 
nedávaly naději na další práci v těžbě.  
Protože však Josef Štěpánek z vlastní 

zkušenosti poznal všechna nebezpe-
čí těžké hornické práce a úrazů, které 
ji často provázely, také jejich následky, 
útrapy i bezmocnost, často doživotní, 
která invalidní pracovníky vylučova-
la z dalších možností práce, angažoval 
se živě ve Svazu invalidů. Organizoval  
a nalézal možnosti, jak se zapojovat do 
života města, zúčastňovat se kulturního 
života i přátelských setkávání. Na dal-
ším, či spíše na tom prvním místě jeho 
neustále tryskající životní energie byla 
ovšem práce kronikáře. Kromě zazna-
menávání živého růstu města objevo-
val s několika stejně zaujatými přáteli 
dosud neznámé historické prvky měs-
ta. Připravoval také k vydání publikaci 
„Ostrov“ (1981) k výročí prvního písem-
ného záznamu o Ostrovu jako městě 
(1331–1981). Letos by Josefu Štěpánkovi 
bylo rovných sto let, z nichž veliká část 
patřila ostrovské historii. Jako kroniká-
ři (1972–1988) a stejně i potom jako - 
v tom nejlepším smyslu slova – obětavé-
mu příteli Ostrova. Kus jeho života patřil 
také těm, kteří jeho pomoc nejvíce po-
třebovali, těm, s nimiž na čas sdílel jejich 
těžkou práci i ty úrazy a jejich následky. 
Josef Štěpánek s tímto městem srostl  
a město to také ocenilo.  Kdyby nebylo 
všech těch stejně zaujatých a obětavých 
ostrovských kronikářů - pozorovatelů  
a zaznamenatelů – co bychom dnes vě-
děli o dávné i nedávné minulosti našeho 
města?  Josef Štěpánek je jedním z nich.

Zdenka Čepeláková

KDO BYL JOSEF ŠTĚPÁNEK  (1921–1996) 

POČERNY-OSTROV-PRAHA-VÍDEŇ

Josef Štěpánek

J. J. Loschmidt
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V letech 1673 až 1679 nechal v zámeckém 
parku vystavět vévoda Julius František 
Sasko-Lauenburský podle návrhu archi-
tekta Abrahama Leuthnera raně barokní 
letohrádek. Zahradní zámeček postavený 
na místě původního dřevěného letohrád-
ku se stal centrem proslulé manýristické 
zámecké zahrady. Detailně popsat barok-
ní skvost by vydalo na samostatný článek, 
to však přenechme povolanějším archi-
tektům. Podívejme se, jaký byl další osud 
letohrádku.       
Na sklonku 19. století pronajali poslední 
majitelé panství, velkovévodové z Toskány, 
letohrádek jako letní restauraci. Po vzniku 
Československé republiky, po roce 1918, 
přešel majetek velkovévodů toskánských 
do rukou nového státu. Zahradní restau-
race se však zachovala. Letohrádek měl 
před vznikem republiky i po něm v nájmu 
restauratér Josef Donner. Roku 1927 uvá-
děl správce a učitel české menšinové školy 
Bohuslav Přibyl: „Pavilon tento slouží po 
mnoho let za hostinec. Ve svrchní své části 
jest v nynější době značně zpustlý a aspoň 
střecha šindelová, téměř úplně shnilá, po-
třebuje nevyhnutelně opravy, aby do sálu 
nad síní umístěného nepršelo a budova 
zbytečně zkáze nepodléhala.“ Zahradní 
letohrádek byl v období I. republiky ne-
jen restaurací, ale také centrem českého 
života. Národní jednota severočeská zde 
měla svoji spolkovou místnost a byla zde 
také česká veřejná knihovna. V roce 1930 
měla tato již okolo 220 svazků knih. Jistě 
není bez zajímavosti, že ve školním roce 
1929-1930 dodávala zahradní restaura-
ce v zimních měsících – lednu, únoru  
a březnu – díky veřejné sbírce polévku 

pro chudé děti v české menšinové škole. 
Jedna porce polévky přitom vyšla na 75 
haléřů. Celkem bylo zaplaceno 450 Kč. 
Průměrně se stravovalo 15 školáků. Dob-
ročinná akce značně přispěla ke zlepšení 
zdravotního stavu dětí. Po vzniku místní 
pobočky jednoty Sokola v dubnu 1936 
sloužila část zahradního zámečku také 
potřebám tělovýchovné jednoty. Letohrá-
dek byl také využíván jako městské muze-
um a archiv. Po 2. světové válce spravoval 
tento archiv farář Josef Novák. Záhy však 
přichází po únoru 1948 změna, nová doba 
přináší nové cíle a zámecký park začíná 
sloužit k oddechu a zábavě pracujících 
horníků jáchymovských uranových dolů. 
Roku 1950 byl proto letohrádek opraven 

a na nějaký čas zde nachází útočiště Klub 
pracujících Jáchymovských dolů. V letech 
1958 až 1960 byl zahradní pavilon využí-
ván také jako okresní vojenská správa. 
Letos je tomu právě 60 let, kdy byla 
25. června 1961 v letohrádku otevřena 
Městská galerie. Na počátku stáli přede-
vším učitelé výtvarné výchovy, kteří se již 
v roce 1958 sdružili ve výtvarném kroužku. 
Nadšenci se nevěnovali jen vlastní tvorbě, 
ale pořádali ve spolupráci s karlovarskou 
galerií i občasné výstavy. Po vzniku Měst-
ské galerie v červnu 1961 zajišťoval admini-
strativu městský národní výbor. Především 
tajemník města Miroslav Lázinka vydatně 
napomáhal vzniku nového kulturního zaří-
zení a podporoval ho. Po stránce odborné 
galerii vedla výtvarná rada ve složení – uči-
telé Eva Berdychová, Oldřich Beran, Lu-
bomíra Kostová, Jiří Zavoral a amatérský 
malíř, horník Jáchymovských dolů Ladislav 
Šibrava. Galerijní činnosti později napo-
máhal také výtvarník Miroslav Uttl. Jen 
za první půlrok Městské galerie navštívilo 
výstavy 5 678 návštěvníků. V následujícím 
roce 1962 se již za uměním do zámeckého 
parku vydalo na 13 565 zájemců. Výstavy 
byly instalovány v prvním poschodí. Ve 
druhém patře měl ateliér výtvarný krou-
žek. Od roku 1966 přešla Městská galerie 
pod správu Galerie umění v Karlových 
Varech jako její pobočka s vlastními sbírka-
mi. Za šedesát let činnosti galerie proběhl 
v letohrádku bezpočet výstav, seminářů, 
přednášek, koncertů a nám nezbývá než 
popřát galerii do dalších desetiletí mnoho 
spokojených návštěvníků.     

Josef Macke

3www.ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.cz

SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři Ostrovského měsíčníku, 
milí spoluobčané.

Společně vyhlížíme konec pandemie, 
těšíme se na rozvolňování a věříme, že 
tyto těžké časy na nás nezanechají pří-
liš hluboké stopy. Mnoho z  nás si jen 
občas uvědomí, jak moc nás tato doba 
změnila, a až čas ukáže, zda nám budou 
některé věci chybět více či méně.

Každý den v úřadě otvírám knihu došlé 
pošty. Knihu, která je většinu dní prázdná 
a jen občas se v ní objeví dopis. Krásný pa-
pírový dopis. Nedávno jsem si vzpomněl 
na Wolkerovu báseň Poštovní schránka  
a uvědomil jsem si, že za pár let mohou 
z našich ulic úplně zmizet. Svět jede úplně 
v jiném tempu, a zatímco zmiňovaná kni-
ha došlé pošty je většinou prázdná, moje 
mailová schránka je každý den lidově ře-
čeno k prasknutí. Asi jste si také všimli, jak 
moc se elektronická komunikace rozšířila 
a  jak často se pohybujeme v takzvaném 
kyberprostoru. Děti se učí online, porady 
na úřadě vedeme přes počítačové kame-
ry a běžná jednání už také v dnešní době 
nevyžadují osobní účast.

Až do této chvíle by se dalo říci, že je 
vše relativně v pořádku, a možná bych 
použil i ono známé: Pokrok prostě ne-
zastavíš.

Dobré a moderní věci s sebou ale vět-
šinou přinášejí i  cosi špatného, nepěk-
ného, nevkusného a možná i zlého. A to 
s sebou přinesla i tato doba. Pokud jsem 
před chvilkou psal, že přibylo e-mailů, 
tak musím zmínit i dotazy a vzkazy na 
sociálních sítích, jako je Facebook nebo 
Instagram. A zatímco většina mnou opě-
vovaných krásných papírových dopisů 
měla nějakou standardní úroveň, komu-
nikace přes sociální sítě a  někdy i  přes 
e-maily tuto úroveň často postrádá. 
A není to jen kultura projevu, je to bo-
hužel často i agresivita. Právě sociální sítě 
se hemží lidmi, kteří svou otázku uvo-
zují urážkou tázaného, svůj názor uvádí 
útokem na morální a nezřídka i  fyzické 
vlastnosti toho druhého. Velmi často se 
kromě tradičních expertů na zahraniční 
vztahy, fotbalových a hokejových trené-
rů objevují noví epidemiologové, den-
drologové a dopravní inženýři.

Chce se mi věřit, že to jsou ti samí, 
kteří se dříve sešli v hospodě u piva, za-
nadávali si, rozebrali aktuální situaci ve 
městě i  ve státě, pohádali se, navzájem 
se poslali někam a  rozešli se domů. Šlo 
o takzvanou vypuštěnou páru. Páru, kte-
rá v mnohých z nás bublá, soptí, a pro-
tože nemá kam, unikne pravděpodobně 

na ty zmíněné sociální sítě. A  protože 
jsem optimista a chci věřit tomu, že až 
zase budeme chodit upouštět páru 
k pivu, agresivita v kyberprostoru klesne, 
velmi se přimlouvám, aby v nejbližší vlně 
rozvolňování byly i hospody.

Jan Bureš
starosta města

DEN SE STAROSTOU
Tradiční Dny se starostou, které 

zrušila pandemie koronaviru, jsou 
zpět. První se uskuteční ve středu 
19.  května od 15 hodin na Měst-
ském úřadě Ostrov v zasedací míst-
nosti rady města. 

PROČ SE LÍBAT POD TŘEŠNÍ
První máj je  tradiční český svátek 

zamilovaných, který se slaví každoroč-
ně 1. května. Svátek má původ v české 
tradici, avšak své  kořeny má i  v  kelt-
ské kultuře, kde se slaví svátek  Bel-
tain, a germánské kultuře, kde se sla-
ví jako  Valpuržin svátek. Tyto svátky 
oslavovaly první květnovou noc a den 
jako čas plodnosti a příchod jara.
A  kde se vlastně vzala líbací tradice 
v květnu?
Prvomájové líbání pod rozkvetlou třešní, 
jabloní či jiným stromem je romantický 
zvyk, který se určitě vyplatí udržovat 
a dodržovat.

Podle některých pramenů je tento 
zvyk starý zhruba sto let, podle jiných 
je tu už od starověku. Totiž už ve sta-
rověkém Římě se slavil svátek, který se 
nazýval Floralia a  byl zasvěcen bohyni 
jara a plodnosti Flóře. V křesťanské době 
byl polibek považován za velmi intimní, 
a pod třešní se tak směli políbit jen ti, již 
měli před svatbou. Zvyk, který má slíbit 
celoroční krásu, zdraví, lásku a zamilova-
nému páru plodnost. Symbolika zvyku 

by se dala vyložit tak, že kvetoucí strom 
je připraven k  plození, což jsou vlastně 
i mladí zamilovaní lidé. Říká se, že poli-
bek zajistí dívce krásu na celý rok, a po-
kud políbena nebude, možná i  uschne. 
Ale ani ten, kdo je singl, nemusí smutnit. 
První máj od pradávna odkazuje rovněž 
na spojení člověka s přírodou.

A jak je to v Ostrově? Máte i vy své ob-
líbené místo, kde si dáváte prvomájové 
políbení pod rozkvetlou třešní, jabloní 
či jiným stromem? Vydáte se přinejmen-
ším v tento den na příjemnou procházku 
Ostrovem a jeho okolní přírodou? Nebo 
si naservírujete rovnou velkou porci 
obojího?

Určitě vyjděte ven! Do přírody v okolí 
Ostrova, k Boreckým rybníkům, starému 
koupališti nebo alespoň do ostrovského 
Zámeckého parku (více tipů zde: www.
icostrov.cz/ostrov-top-7). Projděte ho 
křížem krážem a  všimněte si jeho novi-
nek. Krmítek pro veverky, které můžete 
cestou nakrmit potravou pro ně určenou 
z  instalovaných automatů. Dále devíti 
renovovaných zámeckých zastavení, kde 

najdete mnoho informací o tom, jak park 
postupně vznikal a jak vypadal v době své 
největší slávy, kdy byl nazýván – a to prá-
vem, osmým divem světa. Ti, kdo holdují 
virtuální a  augmentované realitě, si také 
přijdou na své! V Zámeckém parku, u Po-
svátného okrsku a Staré radnice je přivítá 
projekt Znovuoživené Krušnohoří (více 
info www.icostrov.cz/znk/). V Ostrově tak 
ožije dávná historie města a  jeho barok-
ních staveb i významných osobností.

První máj je pro většinu Čechů příleži-
tostí, jak druhému vyjádřit lásku. Mějme 
se i přírodu kolem nás rádi v každé roční 
době.

Tip: Krásnou třešeň najdete naproti 
parčíku Oty Hofmana za cukrárnou.

Dita Poledníčková
manažerka cestovního ruchu

MěÚ Ostrov

Byl pozdní večer – první máj –
večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj…

Úryvek z lyricko-epické básně Máj
Karel Hynek Mácha

POHLED DO HISTORIE

LETOHRÁDEK NEJEN ZAHRADNÍ PAVILON,  
ALE I RESTAURACE ČI GALERIE

Letohrádek jako zahradní restaurace na přelomu 19. a 20. století. Sbírka Josef Macke

Neutěšený stav letohrádku v 50. letech 20. století. Sbírka Josef Macke



Ostrovský měsíčník | ČERVEN 202122 2 Ostrovský měsíčník | KVĚTEN 2021

V případě zájmu kontaktujte město Ostrov, odbor majetku města: Milan Veselý, tel.: 354 224 915, 
e-mail: mvesely@ostrov.cz, Pavla Neumannová, tel. 354 224 911, e-mail: pneumannova@ostrov.cz

Město Ostrov nabízí pozemky určené pro výstavbu rodinných domů investoru,
který vybuduje obslužnou komunikaci a přípojky sí� technické infrastruktury.
Jedná se o 21 stavebních parcel o výměře od 821 m2 do 1 844 m2.

Výměra plochy Cena
24 532 m2 dle znaleckého posudku – 370 Kč/m2

Územní studie
Studie zástavby, dopravního řešení a technické infrastruktury k nahlédnu� na webu města na adrese
bit.ly/pozemky-horni-zdar

Způsob prodeje
Předpokládá se, že s investorem bude sepsána nájemní smlouva na pronájem okolních pozemků, a to do doby 
vystavění obslužné komunikace a přípojky sí� technické infrastruktury. Nadále bude uzavřena kupní smlouva 
a dohoda o zřízení předkupního práva a výhrady zpětné koupě.

Nabídka pozemků v Horním Žďáru
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INZERCE
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INZERCE

INFORMACE O VYDÁNÍ

Ostrovský měsíčník vydává město
Ostrov se sídlem Městský úřad Ostrov,
Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov,
IČ 00254843 v nákladu 8 700 ks měsíčně. 

TERMÍN UZÁVĚRKY
Uzávěrka pro příspěvky a inzerci

Příspěvky doručené po tomto datu budou 
zveřejněny jen ve výjimečných případech.

ZASÍLÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ
Příspěvky do měsíčníku nám můžete
zaslat na adresu: mesicnik@ostrov.cz,
případně donést osobně do Infocentra
Domu kultury Ostrov.

PRO INZERENTY
Objednávky inzerce zasílejte na adresu
inzerce@ostrovskymesicnik.cz

ŠÉFREDAKTOR
Roman Kořinek

VAŠE PŘÍSPĚVKY
Maximální rozsah příspěvků do měsíčníku
je omezen na 2200 znaků s mezerami, tj. asi 
350 slov nebo 30 řádků. Redakce si vyhrazuje 
v případě potřeby právo krátit a upravovat 
příspěvky. Redakce si vyhrazuje právo v přípa-
dě potřeby měnit titulky (nadpisy) příspěvků.
Názory přispěvatelů se nemusejí shodovat
se stanoviskem redakce OM.
Za obsahovou správnost příspěvků redakce 
nezodpovídá. Redakce nezodpovídá za obsah 
placené inzerce. U příspěvků, které budou 
dodány po uzávěrce, nezaručujeme jejich 
otištění, a to ani v případě placené inzerce.

DISTRIBUCE
Doručování Ostrovského měsíčníku
zprostředkovává Česká pošta.
V případě potíží s doručením
aktuálního čísla se obraťte na číslo: 607 610 182
Měsíčník je zdarma dodáván do každé
domácnosti v Ostrově.

GRAFIKA A TISK

REGISTRAČNÍ ZNAČKA
MK ČR E 16035
Ostrovský měsíčník je periodický tisk
územního samosprávního celku.

WEBOVÉ STRÁNKY
www.ostrovskymesicnik.cz
Aktuální vydání OM v elektronické
podobě je na těchto stránkách vždy
nejpozději do 1. dne příslušného měsíce.

FOTOGRAFIE NA TITULNÍ STRANĚ

INZERCE

see. think. act.

Pracujte v popředí automobilových inovací ve společnosti ZF, 
jedním z předních světových dodavatelů v automobilovém průmyslu.
V současné době posilujeme náš tým v Klášterci nad Ohří.

Volná místa:
• Mechanik seřizovač – elektro
• Specialista logistiky
• Technický specialista výroby
• Inženýr kvality 
• Projektový inženýr kvality
• Skladník – zásobovač

 Staňte se součástí našeho ZF týmu
a zašlete nám Váš životopis.

ZF Electronics Klášterec s.r.o.
Osvobozená 780
431 51 Klášterec nad Ohří

Igor Culek
+420 727 884 604, igor.culek@zf.com

Bližší informace naleznete na www.zf.com/cz.   

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky typu 
Tetra hnědá, Dominant všechny barvy, 
Green Shell - typu Araukana 
a Dark Shell - typu Maranska. 
Stáří 16 - 20 týdnů, cena 185 - 229,- Kč/ks.                                                                          

Prodej: 7. 5. a 8. 6. 2021   
Ostrov - u  čerp. st. Benzina

16.00  hod.
Výkup králičích kožek
cena dle poptávky. 
Info: Po-Pá 9.00-16.00 hod,
Tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz 

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji touto cestou 

celému kolektivu 
Očkovacího centra 
Nemocnice Ostrov 

za jejich profesionální 
i mimořádně lidský přístup.

Štěpánová Marie
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INZERCE

INFORMACE O VYDÁNÍ

Ostrovský měsíčník vydává město
Ostrov se sídlem Městský úřad Ostrov,
Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov,
IČ 00254843 v nákladu 8 700 ks měsíčně. 

TERMÍN UZÁVĚRKY
Uzávěrka pro příspěvky a inzerci

Příspěvky doručené po tomto datu budou 
zveřejněny jen ve výjimečných případech.

ZASÍLÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ
Příspěvky do měsíčníku nám můžete
zaslat na adresu: mesicnik@ostrov.cz,
případně donést osobně do Infocentra
Domu kultury Ostrov.

PRO INZERENTY
Objednávky inzerce zasílejte na adresu
inzerce@ostrovskymesicnik.cz

ŠÉFREDAKTOR
Roman Kořinek

VAŠE PŘÍSPĚVKY
Maximální rozsah příspěvků do měsíčníku
je omezen na 2200 znaků s mezerami, tj. asi 
350 slov nebo 30 řádků. Redakce si vyhrazuje 
v případě potřeby právo krátit a upravovat 
příspěvky. Redakce si vyhrazuje právo v přípa-
dě potřeby měnit titulky (nadpisy) příspěvků.
Názory přispěvatelů se nemusejí shodovat
se stanoviskem redakce OM.
Za obsahovou správnost příspěvků redakce 
nezodpovídá. Redakce nezodpovídá za obsah 
placené inzerce. U příspěvků, které budou 
dodány po uzávěrce, nezaručujeme jejich 
otištění, a to ani v případě placené inzerce.

DISTRIBUCE
Doručování Ostrovského měsíčníku
zprostředkovává Česká pošta.
V případě potíží s doručením
aktuálního čísla se obraťte na číslo: 607 610 182
Měsíčník je zdarma dodáván do každé
domácnosti v Ostrově.

GRAFIKA A TISK

REGISTRAČNÍ ZNAČKA
MK ČR E 16035
Ostrovský měsíčník je periodický tisk
územního samosprávního celku.

WEBOVÉ STRÁNKY
www.ostrovskymesicnik.cz
Aktuální vydání OM v elektronické
podobě je na těchto stránkách vždy
nejpozději do 1. dne příslušného měsíce.

FOTOGRAFIE NA TITULNÍ STRANĚ

INZERCE

see. think. act.

Pracujte v popředí automobilových inovací ve společnosti ZF, 
jedním z předních světových dodavatelů v automobilovém průmyslu.
V současné době posilujeme náš tým v Klášterci nad Ohří.

Volná místa:
• Mechanik seřizovač – elektro
• Specialista logistiky
• Technický specialista výroby
• Inženýr kvality 
• Projektový inženýr kvality
• Skladník – zásobovač

 Staňte se součástí našeho ZF týmu
a zašlete nám Váš životopis.

ZF Electronics Klášterec s.r.o.
Osvobozená 780
431 51 Klášterec nad Ohří

Igor Culek
+420 727 884 604, igor.culek@zf.com

Bližší informace naleznete na www.zf.com/cz.   

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky typu 
Tetra hnědá, Dominant všechny barvy, 
Green Shell - typu Araukana 
a Dark Shell - typu Maranska. 
Stáří 16 - 20 týdnů, cena 185 - 229,- Kč/ks.                                                                          

Prodej: 7. 5. a 8. 6. 2021   
Ostrov - u  čerp. st. Benzina

16.00  hod.
Výkup králičích kožek
cena dle poptávky. 
Info: Po-Pá 9.00-16.00 hod,
Tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz 

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji touto cestou 

celému kolektivu 
Očkovacího centra 
Nemocnice Ostrov 

za jejich profesionální 
i mimořádně lidský přístup.

Štěpánová Marie

HB PRINT, s. r. o., Cheb
Spojovací 2426/2, Cheb
www.hbprint.cz

Lukáš Lerch, Josef Macke, Dita Poledníčková,
Ema Dubová

REDAKČNÍ RADA (A-Z)

Vydáno dne 1. června 2021.

do červencového čísla je 15. června

Zámecký park Ostrov

see. think. act.

Pracujte v popředí automobilových inovací ve společnosti ZF, 
jedním z předních světových dodavatelů v automobilovém průmyslu.
V současné době posilujeme náš tým v Klášterci nad Ohří.

Volná místa:
• Mechanik seřizovač – elektro
• Specialista logistiky
• Technický specialista výroby
• Inženýr kvality 
• Projektový inženýr kvality
• Skladník – zásobovač

 Staňte se součástí našeho ZF týmu
a zašlete nám Váš životopis.

ZF Electronics Klášterec s.r.o.
Osvobozená 780
431 51 Klášterec nad Ohří

Igor Culek
+420 727 884 604, igor.culek@zf.com

Bližší informace naleznete na www.zf.com/cz.   

PPI - protipožární dv eře s.r.o. 
Tovární 471,  
431 86 Kovářská 
Tel.  774 000 907 
E-mail: marketing@ppi.cz 
http: www.ppi.cz 
       Chystáte změnu ?  

  Nyní je ten správný čas.  

český výrobek 
vhodné pro rodinné domy i samostatné garáže 
výroba na míru pro každého zákazníka 
možnost výběru vzhledu a barevného odstínu 
vrata jsou vybaveny bezpečnostním kováním  
vrata mohou být doplněny větrací mřížkou 
vrata zaměříme, vyrobíme a namontujeme 
montáž bez dalších stavebních úprav 

PPI - protipožární dveře s.r.o.                                                   www.ppi.cz  



www.ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.cz 233www.ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.cz

SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři Ostrovského měsíčníku, 
milí spoluobčané.

Společně vyhlížíme konec pandemie, 
těšíme se na rozvolňování a věříme, že 
tyto těžké časy na nás nezanechají pří-
liš hluboké stopy. Mnoho z  nás si jen 
občas uvědomí, jak moc nás tato doba 
změnila, a až čas ukáže, zda nám budou 
některé věci chybět více či méně.

Každý den v úřadě otvírám knihu došlé 
pošty. Knihu, která je většinu dní prázdná 
a jen občas se v ní objeví dopis. Krásný pa-
pírový dopis. Nedávno jsem si vzpomněl 
na Wolkerovu báseň Poštovní schránka  
a uvědomil jsem si, že za pár let mohou 
z našich ulic úplně zmizet. Svět jede úplně 
v jiném tempu, a zatímco zmiňovaná kni-
ha došlé pošty je většinou prázdná, moje 
mailová schránka je každý den lidově ře-
čeno k prasknutí. Asi jste si také všimli, jak 
moc se elektronická komunikace rozšířila 
a  jak často se pohybujeme v takzvaném 
kyberprostoru. Děti se učí online, porady 
na úřadě vedeme přes počítačové kame-
ry a běžná jednání už také v dnešní době 
nevyžadují osobní účast.

Až do této chvíle by se dalo říci, že je 
vše relativně v pořádku, a možná bych 
použil i ono známé: Pokrok prostě ne-
zastavíš.

Dobré a moderní věci s sebou ale vět-
šinou přinášejí i  cosi špatného, nepěk-
ného, nevkusného a možná i zlého. A to 
s sebou přinesla i tato doba. Pokud jsem 
před chvilkou psal, že přibylo e-mailů, 
tak musím zmínit i dotazy a vzkazy na 
sociálních sítích, jako je Facebook nebo 
Instagram. A zatímco většina mnou opě-
vovaných krásných papírových dopisů 
měla nějakou standardní úroveň, komu-
nikace přes sociální sítě a  někdy i  přes 
e-maily tuto úroveň často postrádá. 
A není to jen kultura projevu, je to bo-
hužel často i agresivita. Právě sociální sítě 
se hemží lidmi, kteří svou otázku uvo-
zují urážkou tázaného, svůj názor uvádí 
útokem na morální a nezřídka i  fyzické 
vlastnosti toho druhého. Velmi často se 
kromě tradičních expertů na zahraniční 
vztahy, fotbalových a hokejových trené-
rů objevují noví epidemiologové, den-
drologové a dopravní inženýři.

Chce se mi věřit, že to jsou ti samí, 
kteří se dříve sešli v hospodě u piva, za-
nadávali si, rozebrali aktuální situaci ve 
městě i  ve státě, pohádali se, navzájem 
se poslali někam a  rozešli se domů. Šlo 
o takzvanou vypuštěnou páru. Páru, kte-
rá v mnohých z nás bublá, soptí, a pro-
tože nemá kam, unikne pravděpodobně 

na ty zmíněné sociální sítě. A  protože 
jsem optimista a chci věřit tomu, že až 
zase budeme chodit upouštět páru 
k pivu, agresivita v kyberprostoru klesne, 
velmi se přimlouvám, aby v nejbližší vlně 
rozvolňování byly i hospody.

Jan Bureš
starosta města

DEN SE STAROSTOU
Tradiční Dny se starostou, které 

zrušila pandemie koronaviru, jsou 
zpět. První se uskuteční ve středu 
19.  května od 15 hodin na Měst-
ském úřadě Ostrov v zasedací míst-
nosti rady města. 

PROČ SE LÍBAT POD TŘEŠNÍ
První máj je  tradiční český svátek 

zamilovaných, který se slaví každoroč-
ně 1. května. Svátek má původ v české 
tradici, avšak své  kořeny má i  v  kelt-
ské kultuře, kde se slaví svátek  Bel-
tain, a germánské kultuře, kde se sla-
ví jako  Valpuržin svátek. Tyto svátky 
oslavovaly první květnovou noc a den 
jako čas plodnosti a příchod jara.
A  kde se vlastně vzala líbací tradice 
v květnu?
Prvomájové líbání pod rozkvetlou třešní, 
jabloní či jiným stromem je romantický 
zvyk, který se určitě vyplatí udržovat 
a dodržovat.

Podle některých pramenů je tento 
zvyk starý zhruba sto let, podle jiných 
je tu už od starověku. Totiž už ve sta-
rověkém Římě se slavil svátek, který se 
nazýval Floralia a  byl zasvěcen bohyni 
jara a plodnosti Flóře. V křesťanské době 
byl polibek považován za velmi intimní, 
a pod třešní se tak směli políbit jen ti, již 
měli před svatbou. Zvyk, který má slíbit 
celoroční krásu, zdraví, lásku a zamilova-
nému páru plodnost. Symbolika zvyku 

by se dala vyložit tak, že kvetoucí strom 
je připraven k  plození, což jsou vlastně 
i mladí zamilovaní lidé. Říká se, že poli-
bek zajistí dívce krásu na celý rok, a po-
kud políbena nebude, možná i  uschne. 
Ale ani ten, kdo je singl, nemusí smutnit. 
První máj od pradávna odkazuje rovněž 
na spojení člověka s přírodou.

A jak je to v Ostrově? Máte i vy své ob-
líbené místo, kde si dáváte prvomájové 
políbení pod rozkvetlou třešní, jabloní 
či jiným stromem? Vydáte se přinejmen-
ším v tento den na příjemnou procházku 
Ostrovem a jeho okolní přírodou? Nebo 
si naservírujete rovnou velkou porci 
obojího?

Určitě vyjděte ven! Do přírody v okolí 
Ostrova, k Boreckým rybníkům, starému 
koupališti nebo alespoň do ostrovského 
Zámeckého parku (více tipů zde: www.
icostrov.cz/ostrov-top-7). Projděte ho 
křížem krážem a  všimněte si jeho novi-
nek. Krmítek pro veverky, které můžete 
cestou nakrmit potravou pro ně určenou 
z  instalovaných automatů. Dále devíti 
renovovaných zámeckých zastavení, kde 

najdete mnoho informací o tom, jak park 
postupně vznikal a jak vypadal v době své 
největší slávy, kdy byl nazýván – a to prá-
vem, osmým divem světa. Ti, kdo holdují 
virtuální a  augmentované realitě, si také 
přijdou na své! V Zámeckém parku, u Po-
svátného okrsku a Staré radnice je přivítá 
projekt Znovuoživené Krušnohoří (více 
info www.icostrov.cz/znk/). V Ostrově tak 
ožije dávná historie města a  jeho barok-
ních staveb i významných osobností.

První máj je pro většinu Čechů příleži-
tostí, jak druhému vyjádřit lásku. Mějme 
se i přírodu kolem nás rádi v každé roční 
době.

Tip: Krásnou třešeň najdete naproti 
parčíku Oty Hofmana za cukrárnou.

Dita Poledníčková
manažerka cestovního ruchu

MěÚ Ostrov

Byl pozdní večer – první máj –
večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj…

Úryvek z lyricko-epické básně Máj
Karel Hynek Mácha

VÝHERNÍ KŘÍŽOVKA

TAJENKA KŘÍŽOVKY O CENY

Vážení čtenáři, 

správné znění tajenky křížovky z minulého 
čísla je František Hauzar.  Z úspěšných luš-
titelů jsme vybrali Radka Petříka z Ostrova, 
který si může v Infocentru domu kultury 
vyzvednout dvě volné vstupenky na vybra-
né představení Domu kultury Ostrov. 

Tajenku křížovky z tohoto čísla zašlete 
nejpozději do 15. června na e-mail: me-
sicnik@ostrov.cz; případně doručte do 
Infocentra v Domu kultury Ostrov, Míro-
vé náměstí 733, v zalepené obálce, ozna-
čené „Ostrovský měsíčník“. Vždy uveďte 
celé své jméno a kontakt na vás. Ze správ-
ných odpovědí opět vylosujeme výherce, 
který získá vstupenky na některou z kul-
turních akcí Domu kultury Ostrov. Jméno 
výherce zveřejníme v Ostrovském měsíč-
níku. Redakce měsíčníku vám děkuje za 
zájem o křížovku a přeje příjemné chvíle 
při luštění.
Tvorbu křížovky zajišťuje grafická společ-
nost Alfasoft, s. r. o.

Významný šlechtic (viz tajenka) se narodil 
v Ostrově 9. září 1569. Studoval na jenské 
univerzitě, a několik let byl dokonce jejím 
rektorem. Za vlády Matyáše Habsburské-
ho se v roce 1611 stal královským maršál-
kem. Zapojil se aktivně do stavovského 
povstání, odmítal přijmout Ferdinanda II. 
Habsburského za českého krále. (Viz tajen-
ka) byl za účast na povstání popraven 21. 
června 1621 na Staroměstském náměstí 
v Praze. 

STĚHOVÁNÍ
ČR + EVROPA

chleRY
DO

L
bře
evně

tel./fax:
mobil:

353 220 554
602 444 940
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Ostrovský měsíčník vydává město
Ostrov se sídlem Městský úřad Ostrov,
Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov,
IČ 00254843 v nákladu 8 700 ks měsíčně. 

TERMÍN UZÁVĚRKY
Uzávěrka pro příspěvky a inzerci

Příspěvky doručené po tomto datu budou 
zveřejněny jen ve výjimečných případech.

ZASÍLÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ
Příspěvky do měsíčníku nám můžete
zaslat na adresu: mesicnik@ostrov.cz,
případně donést osobně do Infocentra
Domu kultury Ostrov.

PRO INZERENTY
Objednávky inzerce zasílejte na adresu
inzerce@ostrovskymesicnik.cz

ŠÉFREDAKTOR
Roman Kořinek

VAŠE PŘÍSPĚVKY
Maximální rozsah příspěvků do měsíčníku
je omezen na 2200 znaků s mezerami, tj. asi 
350 slov nebo 30 řádků. Redakce si vyhrazuje 
v případě potřeby právo krátit a upravovat 
příspěvky. Redakce si vyhrazuje právo v přípa-
dě potřeby měnit titulky (nadpisy) příspěvků.
Názory přispěvatelů se nemusejí shodovat
se stanoviskem redakce OM.
Za obsahovou správnost příspěvků redakce 
nezodpovídá. Redakce nezodpovídá za obsah 
placené inzerce. U příspěvků, které budou 
dodány po uzávěrce, nezaručujeme jejich 
otištění, a to ani v případě placené inzerce.

DISTRIBUCE
Doručování Ostrovského měsíčníku
zprostředkovává Česká pošta.
V případě potíží s doručením
aktuálního čísla se obraťte na číslo: 607 610 182
Měsíčník je zdarma dodáván do každé
domácnosti v Ostrově.

GRAFIKA A TISK

REGISTRAČNÍ ZNAČKA
MK ČR E 16035
Ostrovský měsíčník je periodický tisk
územního samosprávního celku.

WEBOVÉ STRÁNKY
www.ostrovskymesicnik.cz
Aktuální vydání OM v elektronické
podobě je na těchto stránkách vždy
nejpozději do 1. dne příslušného měsíce.

FOTOGRAFIE NA TITULNÍ STRANĚ

INZERCE

see. think. act.

Pracujte v popředí automobilových inovací ve společnosti ZF, 
jedním z předních světových dodavatelů v automobilovém průmyslu.
V současné době posilujeme náš tým v Klášterci nad Ohří.

Volná místa:
• Mechanik seřizovač – elektro
• Specialista logistiky
• Technický specialista výroby
• Inženýr kvality 
• Projektový inženýr kvality
• Skladník – zásobovač

 Staňte se součástí našeho ZF týmu
a zašlete nám Váš životopis.

ZF Electronics Klášterec s.r.o.
Osvobozená 780
431 51 Klášterec nad Ohří

Igor Culek
+420 727 884 604, igor.culek@zf.com

Bližší informace naleznete na www.zf.com/cz.   

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky typu 
Tetra hnědá, Dominant všechny barvy, 
Green Shell - typu Araukana 
a Dark Shell - typu Maranska. 
Stáří 16 - 20 týdnů, cena 185 - 229,- Kč/ks.                                                                          

Prodej: 7. 5. a 8. 6. 2021   
Ostrov - u  čerp. st. Benzina

16.00  hod.
Výkup králičích kožek
cena dle poptávky. 
Info: Po-Pá 9.00-16.00 hod,
Tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz 

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji touto cestou 

celému kolektivu 
Očkovacího centra 
Nemocnice Ostrov 

za jejich profesionální 
i mimořádně lidský přístup.

Štěpánová Marie
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