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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

FESTIVAL OTY HOFMANA - VELKÝ SVÁTEK KULTURY A KREATIVITY
Film od počátku spojuje lidi i různé 

obory umění. Vlivem letošní situace, kdy 
hrozilo, že možná žádnou kulturu naživo 
nezažijeme, se s Festivalem Oty Hofmana 
propojilo nakonec hned několik velkých 
akcí. Díky tomu nás v Ostrově od 15. září 
čeká dvanáct dní nabitých kulturou, krea-
tivitou, zážitky a setkáváním.

Určitě se už těšíte na tradiční průvod měs-
tem, který letos doprovodí světelné loutky 
divadelního studia V.O.S.A. To pak 22. 9. 
vystoupí pod širým nebem na Mírovém ná-
městí se svým úžasným představením ONI. 
Festivalové filmové projekce obohatí i talk 
show se Zdeňkem Troškou a Lucií Vondráč-
kovou a další bohatý doprovodný program. 
Potěšil nás ohromný zájem o koncert kape-
ly JELEN 18. 9. a určitě si najdete cestu i na 
vystoupení rapera Lipa, slam poetry, nebo 
minifestival regionálních kapel v geodomu 
před domem kultury. S letošním tématem 
cestování je spojeno několik besed odváž-

ných dobrodruhů, jakými jsou i herci Pavel 
Liška a Jan Révai. S Vandráky Vagamundos 
se potkáte 19. 9. v divadelním sále. Fotogra-
fie - matka filmu – představí na Staré rad-
nici nejvzácnější zvířata světa v detailech 
zachycených objektivem Tomáše Jůnka. 
Na Ostrofconu si od čtvrtka 16. do neděle 
19. 9. můžete přijít zahrát deskové i počíta-
čové hry nebo vyzkoušet virtuální realitu. 
Připravena jsou i krásná divadelní předsta-
vení pro děti i dospělé. V podání dětských 
a mládežnických divadelních souborů z růz-
ných koutů naší republiky i ze zahraničí je 
máte možnost navštívit od 22. 9. v rámci 
festivalu Soukání… Toto je pouze drobná 
ochutnávka z celkového programu, kterého 

můžete být součástí jako diváci nebo třeba 
i jako tvůrci, díky různým kreativním dílnám. 

Na závěr patří mé veliké díky městu Os-
trov za dlouhodobou podporu Festivalu 
Oty Hofmana. O významu této tradiční 
akce vypovídá i zájem téměř všech ostrov-
ských firem přispět finančně na kulturní 
rozkvět našeho města. Máme radost, že se 
každoročně rodina podporovatelů rozrůstá. 
Letos se k velkým partnerům Witte a Kau-
fland přidal i nový hlavní partner festivalu, 
firma Panattoni. Moc si vážíme nejen veške-
ré finanční podpory, ale i té osobní, kterou 
nám svou účastí projevujete i vy, festivaloví 
návštěvníci. Bez vás všech by tato velká kul-
turní a kreativní jízda neměla smysl.

Těšíme se na setkávání s vámi ve festiva-
lovém Ostrově!

Za tým domu kultury
 Lukáš Lerch

ředitel Domu kultury Ostrov

Řidiče mířící do Ostrova čeká od 
poloviny září do poloviny října velká 
dopravní komplikace. Ve městě dojde 
k úplné uzavírce mostu na výjezdu od 
světelné křižovatky směrem k Lidlu. 

„Podle odborníků je zde nutné prove-
dení udržovacích prací, tak aby most přes 
Jáchymovský potok mohl sloužit i v dal-
ších letech. Konkrétně se jedná o výměnu 
mostních závěrů a obnovu svrchní obrus-
né vrstvy asfaltového svršku mostu. Úplná 
uzavírka mostu se bude týkat pouze silnič-
ní dopravy, pohyb chodců bude umožněn 
i v průběhu opravy,“ říká Jiří Diviš z Odbo-
ru městských investic a správy Městského 
úřadu v Ostrově.

Denně přes most projede podle odha-
dů deset až dvanáct tisíc vozidel, a tak je 

jasné, že uzavírka se výrazně podepíše na 
dopravě v Ostrově. Po dobu tohoto do-
pravního omezení bude silniční doprava 
vedena po objízdných trasách. 

„Jednat se bude zejména o usměrnění 

nákladní dopravy směřující do Ostrova,“ 
dodal Jiří Diviš s tím, že předpokládané ná-
klady na opravu jsou vyčísleny na zhruba 
1,4 milionu korun a uzavírka má probíhat 
v termínu od 18. září do 19. října.        (kor)

FREKVENTOVANÝ MOST PŘES JÁCHYMOVSKÝ POTOK 
BUDE V POLOVINĚ ZÁŘÍ UZAVŘEN

V polovině září dojde k úplné uzavírce frekventovaného mostu přes 
Jáchymovský potok na výjezdu z města směrem k Lidlu.

HLEDÁME VEDOUCÍ/HO ODBORU
FINANČNÍHO A ŠKOLSTVÍ
Rozumíte ekonomice, máte zkušenost rozpočty, účetnictvím nebo
finančním řízením? Hledáte stabilní zaměstnání? Pak hledáme právě
Vás. Nabízíme zajímavou práci a plat dle platné legisla�vy. 11. platová
třída, příplatek za vedení, osobní příplatek, odměny, stravenky a další
bonusy. Celkem 33 až 46 �s. Kč dle délky praxe a pracovních výsledků.

Více informací na bit.ly/vedouci-OFS

ekonomice, máte zkušenost s rozpočty, účetnictvím nebo
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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

SLOVO STAROSTY

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA ZÁŘIJOVOU VYDATNOU PORCI KULTURY

Vážení čtenáři a čtenářky Ostrovského 
měsíčníku. 

Na začátku srpna jsme s manželkou na-
šli pár dní, kdy ani jeden z nás neměl o ví-
kendu pracovní povinnosti, a vyjeli jsme si 
na prodloužený víkend. Obvykle se kolem 
nás pohybuje dost lidí, tak jsme zvolili pro 
odpočinkový víkend rakouské Alpy, sáze-
jíce na to, že tam se spíš najde místo, kde 
v létě bude šance na nějaké ty chvíle samo-
ty v přírodě. Samozřejmě že to byla pravda 
jen zčásti a lidí bylo na horách asi méně, než 
tam bývá v zimě, ale přesto jsme na Schmi-
ttenhöhe nebo na Moserboden potkali 
spoustu turistů hovořících různými jazyky. 

Obvyklými selfíčky cvakaly mobily  
a sem tam někdo poprosil takovým tím 
mezinárodním gestem, kdy spojíte palec 
jedné ruky s ukazováčkem druhé, o vy-

focení celé rodiny na svůj telefon. Samo-
zřejmě že ani my si ještě nepřipadáme 
jako „old school“, a tak jsme také pár fotek 
cvakli. A protože žijeme v online světě, tak 
naše obrázky hned letěly stovky kilometrů 
do Ostrova, aby se i naše děti potěšily tou 
krásnou přírodou a usmívajícími se rodiči. 
Možná to bylo tou atmosférou, nebo kos-
telíčkem císařovny Sissi, že jsem si vzpo-
mněl na dobu relativně nedávno minulou. 
Na dobu, kdy obyčejný dopis z Ostrova do 
Prahy nebo naopak šel tři dny a tři noci. 
Tři dny šel dopis rodičů za dětmi na tábor, 
školu v přírodě nebo sportovní soustředě-
ní. Uvědomil jsem si zároveň, že i telegram, 
tehdejší superrychlá věc, měl oproti dneš-
ní technice doslova šnečí tempo.

Mohl bych se tady rozepsat o dopisech, 
které kluci nebo vojáci posílali svým dív-
kám, a našel bych mnoho dalších podob-
ných nebo stejných situací. Mně však jde 
o úplně něco jiného. Jde mi o pocit těšení, 
očekávání, ale koneckonců i jakýsi malý 
obřad, kterým sepsání dopisu bylo. O ty 
dny, kdy autor dopisu čekal, až jeho psaní 
pošťák doručí adresátovi, a další dny, kdy 
čekal, než mu jiný pošťák doručí odpověď. 
Bylo to vskutku krásné čekání. A to nemlu-
vím o rozbalování obálky a poctivém čtení 
celého obsahu dopisu. V tu chvíli se totiž 
člověk jaksi zastavil a přenesl se ve svých 

myšlenkách k tomu druhému a minimál-
ně chvilku s ním pobyl.

To se ale v dnešní rychlé době nestá-
vá. Dnes máme mobily a profily doslova 
zasypány fotkami nejen těch nejbližších, 
ale také všech možných přátel, kamarádů 
a jaksi není v našich silách ani časových 
možnostech s každým sdílet a pobýt ve 
své mysli onu chvilku, o které jsem psal 
před malou chvílí. A tak zatímco náš život 
uhání někdy až neuvěřitelným tempem  
a jsme na všech možných frontách propo-
jováni s dalšími a dalšími lidmi, ve skuteč-
nosti se jeden druhému vzdalujeme. A to 
mi přijde docela škoda…

Jan Bureš 
       starosta města Ostrova

DEN 
SE STAROSTOU
Zveme vás na tradiční den se sta-
rostou, který se uskuteční ve stře-
du 15. září 2021 od 15 hodin na 
Městském úřadě Ostrov v zasedací 
místnosti rady města.

Letošní rok byl a stále ještě je, podob-
ně jako ten minulý, plný „covid“ omeze-
ní a nařízení. Snad jsme si na to už cel-
kem zvykli a toto nepohodlí přijali jako 
malou oběť pro zdraví nás všech. Prázd-
niny a letní dovolené jsou sice za námi 
a určitě jsme si je všichni i s dětmi užili 
formou odpočinku, aktivní dovolené  
a třeba i kultury. Prázdninami ale kultu-
ra v Ostrově nekončí. Je před námi babí 
léto a akcemi nabité září. A právě na ně 
bych vás chtěl všechny srdečně pozvat. 
Těšit se společně můžeme na tradiční 
akce, ale vždy s něčím navíc. 

První kulturní akcí po prázdninách je 
mezinárodní sympozium s názvem Zámec-
ká zahrada v proměnách času a význam-
ná výročí majitelů ostrovského panství  
(10. a 11. září). V rámci této akce bude na 
zámku v Ostrově, v sala terreně, oficiálně 
otevřena dlouho očekávaná multimediální 
expozice věnovaná stejně jako sympozium 
ostrovské zámecké zahradě. Navíc je tento 
víkend také ve znamení Dnů evropského 
dědictví (EHD). V rámci této akce oteví-
ráme veřejnosti zdarma právě zámecké 

expozice – Šlikové na ostrovském pan-
ství – bohatství a moc, Zámecká zahrada 
v proměnách času, Klášterní areál a národ-
ní kulturní památka Rudá věž smrti. Přímo 
u věže proběhne dlouho plánovaný „Kon-
cert za ostnatými dráty“, na kterém letos 
vystoupí Eva Henychová a folkový sklada-
tel, hudebník a písničkář Jaroslav Hutka. 

Necelý týden poté proběhne 52. ročník 
Dětského filmového a televizního festivalu 
Oty Hofmana, letos mimořádně již v září 
(16.–21. září), a následně 13. Mezinárodní 
divadelní festival dětí a mládeže Soukání 
Ostrov (22. až 25. září). Kulturní zářijový 
maratón zakončí tradiční Klášterní slav-
nosti a Michaelská pouť (26. září). V těch-
to dnech navíc oslavíme 30. výročí part-
nerství měst Ostrov a Rastatt. 

Podrobný program jednotlivých akcí 
najdete v tomto Ostrovském měsíčníku, 
na plakátech nebo na webových strán-
kách jednotlivých akcí. Je toho skutečně 
hodně, a to nejen pro nás, návštěvníky, ale 
zejména pro organizátory. Proto všem dr-
žím palce a věřím, že tentokrát vyjde po-
časí! Bude mě těšit, když si kulturou nabité 

září v našem městě užijete, každý si najde-
te to své, a že do budoucna budeme akce 
pořádat se stejným nasazením, dobrou 
náladou a bohatou návštěvností vás všech.  

Marek Poledníček
místostarosta města Ostrova

Více informací najdete na www.icostrov.cz/
symposium, www.icostrov.cz/zameckazah-
rada, www.icostrov.cz/ehd, www.festivalost-
rov.cz, www.zusostrov.cz/hophop/soukani-
-cs, www.icostrov.cz/pout  
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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

Na začátku července byly zahájeny 
stavební práce na úpravě místní komu-
nikace v Hroznětínské ulici pod mostem  
č. 221-032B, který je součástí silnice II. třídy  
č. 221 z Ostrova do Hroznětína. Důvodem 
k úpravě místní komunikace je zajištění 
podjezdné výšky mostu, která před úpra-
vou činila 3,8 m a znemožňovala průjezd 

vyšších nákladních vozidel. Nová podjezd-
ná výška mostu bude v souladu s platný-
mi českými technickými normami 4,2 m. 
Zvýšení podjezdné výšky mostu bude 
dosaženo snížením místní komunika-
ce pod mostem. Stavební práce provádí 
společnost KV Realinvest, s. r. o., za cenu 
1 408 482,88 Kč včetně DPH, přičemž stav-

ba by měla být dokončena do 31. 8. 2021. 
Po celou dobu stavby je Hroznětínská 
ulice pod mostem zcela uzavřena silniční 
dopravě.

David Papánek
Odbor městských investic a správy 

Městský úřad Ostrov

Jak jsme vás průběžně informova-
li, v průběhu školního roku 2020-2021 
proběhlo několik investičních akcí v os-
trovských školách. V první řadě byl do-
končen projekt polytechnické vzdělává-
ní bezbariérovosti. Všechny školy byly 
vybaveny výtahem a byl vyřešen bez-
bariérový přístup. Obrovskou promě-
nou prošly školní dílny, které vzhledem 
i vybavením odpovídají požadavkům 
21. století. Věříme, že pomohou zlepšit 
vztah žáků k řemeslu a manuální práci 
vůbec. Příprava projektu a jeho realizace 
trvaly řadu let, a proto vedle úředníků  
a techniků městského úřadu zaslouží 
poděkování všichni současní i bývalí za-
stupitelé města. 

Školní bazén v novém kabátu
K začátku letošního školního roku se 

nám podařilo také dokončit rekonstrukci 
školního bazénu na základní škole Masa-
rykova. Kromě výměny dlažby a izolačních 
vrstev kolem vlastního bazénu došlo také 
k opravě sprch. I tady byla odvedena dob-
rá práce a věřím, že kromě školní výuky se 
nám ve spolupráci se školou podaří bazén 
více otevřít veřejnosti. 

Nyní jsou na řadě družiny
Dlouhodobou slabinou dvou ostrov-

ských škol je nedostatečná kapacita škol-
ních družin. Děti i po vyučování zůstávají 
ve svých třídách a tráví zde další čas, který 
by měly věnovat hrám a odpočinku. Pro-
to jsme vyslyšeli volání nejen ředitelů škol, 

ale také pedagogů a rodičů a připravili 
studii nástavby na objektu současné dru-
žiny a školní jídelny základní školy Májová  
a před dokončením je studie přístavby dru-
žiny k základní škole Myslbekova. Zatímco 
nástavba na tzv. trojce doslova splyne 
s původní budovou, přístavba u tzv. pětky 
bude moderní, se zelenou střechou. Pro 
zájemce připravujeme prezentaci těchto 
záměrů na webových stránkách města.

Školy patří dlouhodobě k největším 
prio ritám vedení města. Vždyť tam vyrůs-
tají a tráví velkou část svého života naše 
děti, nová generace, které Ostrov jednou 
předáme. Věříme, že je to znát. 

Marek Poledníček
místostarosta města Ostrova

NA OSTROVSKÉ ŠKOLÁKY ČEKÁ ŘADA NOVINEK

ÚPRAVA HROZNĚTÍNSKÉ ULICE SKONČÍ V SRPNU

Na ostrovské školáky čeká řada příjemných novinek. Těšit se mohou třeba na opravené dílny i bazén. 
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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

Svoz nebezpečného odpadu a elektrospotřebi-
čů je součástí jarního úklidu a bude proveden 
pouze osobním předáním u vozidla svozové 
firmy Marius Pedersen, a. s., dle tohoto časo-
vého harmonogramu.
6.11. 2021 (sobota) – zastávky obce: 
Kfely (odbočka u paneláku) 8.00 – 8.20 hod. 

Kfely (zastávka cyklotrasy) 8.25 – 8.45 hod. 
Hluboký (u trafa) 8.50 – 9.10 hod. 
Horní Žďár (RD za trafem) 9.15 – 9.35 hod. 
Horní Žďár (U Václava) 9.40 – 10.00 hod. 
Vykmanov 10.05 – 10.25 hod. 
Dolní Žďár (u autoopravny) 10.30 – 10.50 hod. 
Maroltov 11.00 – 11.20 hod. 

Květnová (obchod) 11.25 – 11.45 hod. 
Květnová (panelák) 11.45 – 12.05 hod. 
Mořičov (náměstí) 12.20 – 12.40 hod.

Hana Špičková
vedoucí Odboru městských investic a správy 

Městský úřad Ostrov

Akce je naplánována celkem na devět etap od  
12. 9. 2021 do 6. 11. 2021 a bude probíhat vždy 
v sobotu v dopoledních hodinách. Z technických 
důvodů budou kontejnery přistaveny v sobotu 
ráno a odvezeny v sobotu po 12.00 hod.
Velkoobjemové kontejnery jsou určeny pouze 
pro objemný odpad z domácností (např. náby-
tek, koberce, dřevo, kovy aj.). Kontejnery mohou 
využívat pouze fyzické osoby. Doporučujeme 
odpady rozebrat na menší části (např. skříně  
a jiný nábytek) a vložit je do kontejneru tak, aby 
se využil celý jeho prostor. Do kontejnerů nepat-
ří pneumatiky, elektrospotřebiče, nebezpečné 
odpady či obaly znečištěné nebezpečnými od-
pady! Odpady odložené mimo kontejner bu-
dou posuzovány jako nepřípustné zakládání 
černé skládky (bude řešeno městskou policií).
Bližší informace naleznete na www.ostrov.cz, 
odbor městských investic a správy nebo RK 
Dospra, RK Reba a Ikon.
Rozmístění kontejnerů bude na obvyklých místech:
11. 9. (sobota) - Kollárova 1265, Kollárova 1115–
17 (křižovatka Májová x Kollárova), Kollárova 
1135, Severní 1165–1167, Masarykova 1149  

(u tříděného odpadu), Masarykova 782 (u tří-
děného odpadu), Májová 1157–1158
18. 9. (sobota) - Májová 842 (u tříděného 
odpadu), Májová 890 (křižovatka Májová x 
Borecká), Štúrova (u bývalého bazénku), Luční 
832, Horská 848 (křižovatka Horská x Májová), 
Borecká 878, Hlavní 1064 (křižovatka Hlavní x 
U Koupaliště)
25. 9. (sobota) - Lokalita pod Křížkem, Penzion 
pro důchodce, zadní Lidická 3x, Vančurova za 
domem 1084, 1083, za Atlantisem ul. Myslbekova
2. 10. (sobota) - Mánesova 955 (u trafostanice), 
Mánesova 1013, Klicperova 2x, Brigádnická, Li-
dická naproti BPO, Šafaříkova, Nerudova 700-5
9. 10. (sobota) - Jáchymovská 1377, Družeb-
ní 1323 (u tříděného odpadu), Jungmannova 
2x, Jáchymovská 801–4, Smetanova, Družební  
u 1282
16. 10. (sobota) - Klášterní areál, Staroměstská, 
parkoviště u vjezdu na Staré náměstí, Družeb-
ní 1275, Jáchymovská 201–3, Seifertova u MŠ  
(u tříděného odpadu), Halasova u čp. 626
23. 10. (sobota) - Na Kopci, Studentská x Slád-
kova, Hornická x Nejedlého, Hornická x Odbo-

rů, Klínovecká 964 (u sousoší), Krušnohorská  
u č.p. 615, Dukelských hrdinů
30. 10. (sobota) - Nad Nádražím, Mořičovská 
293–1021, Vykmanov (u paneláku, rozcestí), 
Vykmanov (v dolní části), Maroltov, Květnová 
2x (u Jednoty, u paneláku), Mořičov
6. 11. (sobota) - Dolní Žďár (u bývalého stat-
ku), Horní Žďár (u trafostanice), Hluboký (u 
trafa), Hluboký (stará cesta), Kfely (za bývalou 
hospodou), Kfely (u bus zastávky)- zadní, Hor-
ní Žďár (u restaurace U Václava)
Pokud někdo z časových důvodů mobilní svoz ne-
využije, může odpad odevzdat bezplatně od pon-
dělí do soboty ve Sběrném dvoře v ul. Krušnohor-
ská 792, Ostrov. Nutné předložit občanský průkaz.
Sběrný dvůr:
Marius Pedersen, a. s., Krušnohorská 792, Ostrov
Provozní doba: 
Po – Čt 7.30 – 11.00 / 11.30 – 15.30 hod
Pá 7.30 – 11.00/11.30 – 15.30/16.00 –19.00 hod
So 7.30 – 12.00 hod

Hana Špičková
vedoucí Odboru městských investic a správy 

Městský úřad Ostrov

PODZIMNÍ ÚKLID – ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ

Vážení občané, 
letos na podzim budou opět přistavovány 

velkoobjemové kontejnery na bioodpad v níže 
uvedených lokalitách v uvedených víkendech. 
Tyto lokality se osvědčily v čistotě odpadu  
a odkládají do VOK pouze bioodpad a nic ji-
ného. V ostatních lokalitách u rodinných dom-
ků či u zahrádek byly VOK plné komunálního 
odpadu, ačkoliv na všech stranách nádob bylo 
napsáno, co do bioodpadu patří a co nikoliv. 
Proto v takovýchto místech kontejnery na 
bioodpad umísťovat nebudeme. Pro všechny 
nadále platí, že je možné odvážet bioodpad do 
Sběrného dvora v Krušnohorské ulici čp. 792 
zcela zdarma.

Do VOK pro bioodpad patří tráva, květiny, 
hlína z květináčů, drobné větvičky, dřevní štěp-
ky, piliny, rostlinný bioodpad z domácností. 
Pokud chcete odevzdat i větší větve či kmeny 
stromků, je nutné je pokrátit na max. délku  
50 cm. Pařezy s kořeny, hlínou a kamením do 
bioodpadu nepatří!!!

Žádáme Vás, abyste VOK nepřeplňovali. 
Využívejte zejména předcházení vzniku od-
padu, tedy primárně kompostujte, dřevo vy-
užijte na táboráčky či vytopení chatky v ob-
dobí chladných večerů. Vydržte do dalšího 
termínu přistavení. Jednotlivé osady mají 
také možnost si objednat VOK na biood-
pad samostatně na vlastní náklady. Berte, 
prosím, na zřetel, že odpad odložený mimo 

VOK zabraňuje naložení VOK. Při porušová-
ní podmínek přistavování VOK se může stát, 
že v budoucnu se zde již VOK nebude na ná-
klady města přistavovat.

NEPARKUJETE VOZIDLA VE DNECH 
PŘISTAVENÍ A ODVOZU NA MÍSTECH OB-
VYKLÝCH PRO UMÍSTĚNÍ VOK, ANI JE NE-
PARKUJTE V DEN ODVOZU OKOLO VOK. 
BRÁNÍTE TAK MANIPULACI A VOK NE-

MUSÍ BÝT V DANÝ TERMÍN PŘISTAVEN  
A NEBUDE PŘISTAVEN ANI V NAHRADNÍM 
TERMÍNU!

Děkujeme, že třídíte a ukládáte bioodpad 
tam, kam patří, a nezakládáte tzv. černé bio-
skládky.

Petra Niederhafnerová
Odbor majetku města a investic

Městský úřad Ostrov

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ELEKTROSPOTŘEBIČŮ - PODZIM

PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ NA BIOODPAD – PODZIM 2021

PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ NA BIOODPAD – PODZIM 2021 
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Stanoviště VOK datum datum datum datum datum 

zahrádky v Klášterní ulici 2 ks 3.9.-5.9. 17.9.-19.9. 1.10.-3.10. 15.10.-17.10. 29.10.-31.10. 
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10.10. 22.10.-24.10. 5.11.-7.11. 

RD v ulici Lesní a okolí 3.9.-5.9. 17.9.-19.9. 1.10.-3.10. 15.10.-17.10. 
29.10.-31.10. 

zahrádky za VaKem 3.9.-5.9. 17.9.-19.9. 1.10.-3.10. 15.10.-17.10. 
29.10.-31.10. 

RD Horní Žďár u čp. 91 10.9.-12.9. 24.9.-26.9. 8.10.-
10.10. 22.10.-24.10. 5.11.-7.11. 
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zahrádky Smetanova ulice 10.9.-12.9. 24.9.-26.9. 8.10.-
10.10. 22.10.-24.10. 5.11.-7.11. 

zahrádky za Tescem (cyklostezka 
Květnová) za plotem 11.9.-13.9. 25.9.-27.9. 9.10.-

11.10. 23.10.-25.10. 6.11.-8.11. 

PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ NA BIOODPAD – PODZIM 2021 

Vážení občané,  

letos na podzim budou opět přistavovány velkoobjemové kontejnery na bioodpad v níže uvedených 
lokalitách v uvedených víkendech. Tyto lokality se osvědčily v čistotě odpadu a odkládají do VOK 
pouze bioodpad a nic jiného. V ostatních lokalitách u rodinných domků či u zahrádek byly VOK plné 
komunálního odpadu, ačkoliv na všech stranách nádob bylo napsáno, co do  bioodpadu patří a co 
nikoliv. Proto v takovýchto místech kontejnery na bioodpad umísťovat nebudeme. Pro všechny 
nadále platí, že je možné odvážet bioodpad do Sběrného dvora v Krušnohorské ulici čp. 792 zcela 
zdarma. 

Do VOK pro bioodpad patří tráva, květiny, hlína z květináčů, drobné větvičky, dřevní štěpky, piliny, 
rostlinný bioodpad z domácností. Pokud chcete odevzdat i větší větve či kmeny stromků, je nutné je 
pokrátit na max.délku 50 cm. Pařezy s kořeny, hlínou a kamením do bioodpadu nepatří!!! 

Žádáme Vás, abyste VOK nepřeplňovali. Využívejte zejména předcházení vzniku odpadu, tedy 
primárně kompostujte, dřevo využijte na táboráčky či vytopení chatky v období chladných večerů. 
Vydržte            do dalšího termínu přistavení. Jednotlivé osady mají také možnost si objednat VOK na 
bioodpad samostatně na vlastní náklady. Berte, prosím, na zřetel, že odpad odložený mimo VOK 
zabraňuje naložení VOK. Při porušování podmínek přistavování VOK se může stát, že v budoucnu se 
zde již VOK nebude na náklady města přistavovat. 

NEPARKUJETE VOZIDLA VE DNECH PŘISTAVENÍ A ODVOZU NA MÍSTECH OBVYKLÝCH PRO 
UMÍSTĚNÍ VOK, ANI JE NEPARKUJTE V DEN ODVOZU OKOLO VOK. BRÁNÍTE TAK MANIPULACI A 
VOK NEMUSÍ BÝT V DANÝ TERMÍN PŘISTAVEN A NEBUDE PŘISTAVEN ANI V NAHRADNÍM 
TERMÍNU! 

Stanoviště VOK datum datum datum datum datum 

zahrádky v Klášterní ulici 2 ks 3.9.-5.9. 17.9.-19.9. 1.10.-3.10. 15.10.-17.10. 29.10.-31.10. 

zahrádky v ulici U Nemocnice 2 ks 3.9.-5.9. 17.9.-19.9. 1.10.-3.10. 15.10.-17.10. 29.10.-31.10. 

zahrádky pod Lidlem 10.9.-12.9. 24.9.-26.9. 8.10.-
10.10. 22.10.-24.10. 5.11.-7.11. 

RD v ulici Lesní a okolí 3.9.-5.9. 17.9.-19.9. 1.10.-3.10. 15.10.-17.10. 
29.10.-31.10. 

zahrádky za VaKem 3.9.-5.9. 17.9.-19.9. 1.10.-3.10. 15.10.-17.10. 
29.10.-31.10. 

RD Horní Žďár u čp. 91 10.9.-12.9. 24.9.-26.9. 8.10.-
10.10. 22.10.-24.10. 5.11.-7.11. 

RD Horní Žďár u zrcadla 10.9.-12.9. 24.9.-26.9. 8.10.-
10.10. 22.10.-24.10. 5.11.-7.11. 

zahrádky Smetanova ulice 10.9.-12.9. 24.9.-26.9. 8.10.-
10.10. 22.10.-24.10. 5.11.-7.11. 

zahrádky za Tescem (cyklostezka 
Květnová) za plotem 11.9.-13.9. 25.9.-27.9. 9.10.-

11.10. 23.10.-25.10. 6.11.-8.11. 

PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ NA BIOODPAD – PODZIM 2021 

Vážení občané,  

letos na podzim budou opět přistavovány velkoobjemové kontejnery na bioodpad v níže uvedených 
lokalitách v uvedených víkendech. Tyto lokality se osvědčily v čistotě odpadu a odkládají do VOK 
pouze bioodpad a nic jiného. V ostatních lokalitách u rodinných domků či u zahrádek byly VOK plné 
komunálního odpadu, ačkoliv na všech stranách nádob bylo napsáno, co do  bioodpadu patří a co 
nikoliv. Proto v takovýchto místech kontejnery na bioodpad umísťovat nebudeme. Pro všechny 
nadále platí, že je možné odvážet bioodpad do Sběrného dvora v Krušnohorské ulici čp. 792 zcela 
zdarma. 

Do VOK pro bioodpad patří tráva, květiny, hlína z květináčů, drobné větvičky, dřevní štěpky, piliny, 
rostlinný bioodpad z domácností. Pokud chcete odevzdat i větší větve či kmeny stromků, je nutné je 
pokrátit na max.délku 50 cm. Pařezy s kořeny, hlínou a kamením do bioodpadu nepatří!!! 

Žádáme Vás, abyste VOK nepřeplňovali. Využívejte zejména předcházení vzniku odpadu, tedy 
primárně kompostujte, dřevo využijte na táboráčky či vytopení chatky v období chladných večerů. 
Vydržte            do dalšího termínu přistavení. Jednotlivé osady mají také možnost si objednat VOK na 
bioodpad samostatně na vlastní náklady. Berte, prosím, na zřetel, že odpad odložený mimo VOK 
zabraňuje naložení VOK. Při porušování podmínek přistavování VOK se může stát, že v budoucnu se 
zde již VOK nebude na náklady města přistavovat. 

NEPARKUJETE VOZIDLA VE DNECH PŘISTAVENÍ A ODVOZU NA MÍSTECH OBVYKLÝCH PRO 
UMÍSTĚNÍ VOK, ANI JE NEPARKUJTE V DEN ODVOZU OKOLO VOK. BRÁNÍTE TAK MANIPULACI A 
VOK NEMUSÍ BÝT V DANÝ TERMÍN PŘISTAVEN A NEBUDE PŘISTAVEN ANI V NAHRADNÍM 
TERMÍNU! 

Stanoviště VOK datum datum datum datum datum 

zahrádky v Klášterní ulici 2 ks 3.9.-5.9. 17.9.-19.9. 1.10.-3.10. 15.10.-17.10. 29.10.-31.10. 

zahrádky v ulici U Nemocnice 2 ks 3.9.-5.9. 17.9.-19.9. 1.10.-3.10. 15.10.-17.10. 29.10.-31.10. 

zahrádky pod Lidlem 10.9.-12.9. 24.9.-26.9. 8.10.-
10.10. 22.10.-24.10. 5.11.-7.11. 

RD v ulici Lesní a okolí 3.9.-5.9. 17.9.-19.9. 1.10.-3.10. 15.10.-17.10. 
29.10.-31.10. 

zahrádky za VaKem 3.9.-5.9. 17.9.-19.9. 1.10.-3.10. 15.10.-17.10. 
29.10.-31.10. 

RD Horní Žďár u čp. 91 10.9.-12.9. 24.9.-26.9. 8.10.-
10.10. 22.10.-24.10. 5.11.-7.11. 

RD Horní Žďár u zrcadla 10.9.-12.9. 24.9.-26.9. 8.10.-
10.10. 22.10.-24.10. 5.11.-7.11. 

zahrádky Smetanova ulice 10.9.-12.9. 24.9.-26.9. 8.10.-
10.10. 22.10.-24.10. 5.11.-7.11. 

zahrádky za Tescem (cyklostezka 
Květnová) za plotem 11.9.-13.9. 25.9.-27.9. 9.10.-

11.10. 23.10.-25.10. 6.11.-8.11. 



Ostrovský měsíčník | ZÁŘÍ 20216 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

AKTUALITY

V OSTROVĚ ODSTARTOVALA ČÁSTEČNÁ REKONSTRUKCE RADIOLOGIE
Ostrov 16. srpna 2021 - V ostrovské ne-

mocnici odstartovala plánovaná částečná 
rekonstrukce radiologického oddělení. Na 
jejím konci se pacienti dočkají moderního 
digitálního skiagrafického systému Sam-
sung, který nahradí současný dosluhující 
rentgen. „Výhod, které tento systém přine-
se, je celá řada,” vysvětluje Jan Roudnický, 
biomedicínský inženýr skupiny Penta Hos-
pitals CZ, do které Nemocnice Ostrov spa-
dá. „Tím, že jde o moderní digitální systém 
pro radiografické snímkování s přímou 
digitalizací rentgenového obrazu, v první 
řadě nabízí vynikající kvalitu snímků. Lékař 
tedy bude mít k dispozici mnohem de-
tailnější snímky, než tomu bylo u starých 
přístrojů. Navíc práce s digitálním obrazem 
umožňuje i lepší manipulaci se snímkem  
a postprocesní zpracování, včetně možné-
ho využití pokročilých klinických aplikací. 
A tedy i lepší celkovou diagnostiku.” V rám-
ci prací dojde v nemocnici k demontáži 
stávajícího přístroje a následné úpravě pro-
stor tak, aby umožňovaly instalaci moderní 
technologie. „Z hlediska organizace práce 
to bude poměrně náročné hlavně proto, 
že zbývající část oddělení zůstane i nadále  
v provozu. Lékaři zde budou i nadále dě-
lat v plném režimu CT nebo sonografická 

vyšetření a v omezeném režimu i RTG. Bu-
deme se ale snažit, aby probíhající práce 
neměly vliv na další poskytované služby 
ani na naše pacienty nebo personál,” říká 
Ivana Hlinková, ředitelka Nemocnice Ost-
rov. I případná drobná omezení ale bohatě 
vyváží přínos nového skiagrafu. Vedle lé-
kařů, kterým usnadní práci, z něj totiž bu-
dou výrazně profitovat i samotní pacienti.  
A zdaleka ne pouze lepší diagnostikou. 
„Díky moderní cloně se totiž, i přes nárůst 
kvality zobrazení, sníží potřebná dávka zá-
ření. Navíc systém má i funkci takzvaného 
autotrackingu, který disponuje předdefi-
novanými snímkovacími protokoly i vel-
kou škálou postprocesingových funkcí. 
Díky tomu zvyšuje rychlost snímání, a tím 
pádem i počet pacientů, kteří mohou vy-
šetření podstoupit,” shrnuje pozitiva nové-
ho skiagrafického RTG systému Roudnický. 
Mezi výhody nové techniky patří také vyšší 
nosnost snímkovacího stolu, která umožní 
v případě nutnosti vyšetřovat i pacienty s 
vyšší nadváhou. A zatímco ve vertigrafu je 
detektor napevno, ve snímkovacím stole 
je vyjímatelný. Díky tomu umožní i snad-
né snímkování nepohyblivých pacientů, 
kteří musí být přivezení na lůžku. Personál 
naopak ocení snadnou manipulaci s hlav-

ní částí přístroje, která nese clony a RTG 
lampu. Váží totiž pouhé tři kilogramy a 
díky stropnímu závěsu bude práce s ní vy-
žadovat jen minimum síly. Celkové náklady 
investice se budou pohybovat ve výši ko-
lem 4,5 milionu korun a jsou plně hrazeny 
z prostředků skupiny Penta Hospitals CZ  
v rámci plánovaného rozvoje a moderniza-
ce Nemocnice Ostrov. V plném provozu by 
měl být nový přístroj už v polovině září. 

Nemocnice Ostrov byla vybudována  
v roce 1961 a je unikátní především svým 
propojením s velkoryse pojatým parkem. 
Dlouhodobě patří mezi nejlépe hodnoce-
ná zdravotnická zařízení v kraji jak z po-
hledu pacientů, tak i personálu. Od roku 
2017 je nemocnice součástí skupiny Penta 
Hospitals CZ. Ta zahrnuje jak šest nemoc-
nic, ambulantní služby, tak síť specializo-
vaných center péče o pacienty s Alzhei-
merovou chorobou – Alzheimer Home,  
a je tedy jedním z nejvýznamnějších po-
skytovatelů zdravotnických služeb v České 
republice. V letošním roce skupina v Os-
trově významně investovala například do 
vzniku nového gerontopsychiatrického 
oddělení a s dalším rozvojem nemocnice 
počítá i v budoucnosti.                                       

(red)
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bonusy, výkonnostní prémie, závodní stravování (obědy, 
večeře), př. stravenkový paušál 
 
 

 
 

        

 

Bližší informace na personálním oddělení: 
Bezplatná linka: 800 023 070, nebo e-mail: bujarkova@czech-cont.cz 

CZECH - CONT s.r.o., Mořičovská 265, 363 01 Ostrov, www.czech-cont.cz 

 

 

 

: 

     SVÁŘEČ CO2 
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Nabízíme: 
5 týdnů dovolené, zajímavé finanční ohodnocení, měsíční 
bonusy, výkonnostní prémie, závodní stravování (obědy, 
večeře), př. stravenkový paušál 
 
 

 
 

        

 

Bližší informace na personálním oddělení: 
Bezplatná linka: 800 023 070, nebo e-mail: bujarkova@czech-cont.cz 

CZECH - CONT s.r.o., Mořičovská 265, 363 01 Ostrov, www.czech-cont.cz 

přijme zaměstnance do těchto pracovních pozic:

Bližší informace na personálním oddělení:
Bezplatná linka: 800 023 070, nebo e-mail: info@czech-cont.cz

CZECH - CONT s.r.o., Mořičovská 265, 363 01 Ostrov, www.czech-cont.cz

Nabízíme:
5 týdnů dovolené, zajímavé �nanční ohodnocení,  

měsíční bonusy, výkonnostní prémie, závodní stravování 
(obědy, večeře), př. stravenkový paušál

• MONTÁŽNÍ DĚLNÍKY
• ELEKTRIKÁŘE

• INSTALATÉRY
• OPERÁTORY SKLADU

NÁBOROVÁ PRÉMIE VE VÝŠI 20 000 Kč
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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

Limitovanou edici triček s motivem názvů 
města Ostrova v průběhu několika staletí 
připravilo město Ostrov pro své příznivce  
a návštěvníky. Dále jsou v nabídce trika  
v různých variantách použití loga města. 
Jedná se o produkty od francouzské společ-
nosti, která si zakládá na rozmanitosti a pohod-
lí oblečení. Výrobky mají certifikaci Fair Wor-
king Condition, Oeko-Tex® Standard 100, která 
se používá pro textilie testované na přítom-
nost škodlivin. Při výrobě trička nebyly použity 
žádné chemické látky a je bezpečné pro lidské 
zdraví. Materiál je strečový, s 95% podílem 
bavlny. Cena je příznivá, v relaci podle druhu za 
270 a 280 Kč, vše ve variantách dětská, dám-
ská, pánská velikost. Přijďte se podívat, poměřit  
a vybrat s mottem „vhodné i jako dárek“.

Bohatá nabídka upomínkových předmětů
Informační centrum má v nabídce mimo 

jiné i mnoho nových propagačních před-
mětů, z nichž si vybere každý Ostrovák i ná-
vštěvník města! V prodeji jsou upomínkové 
předměty, které patří k tradiční nabídce in-
formačních center. Turistické známky, vizitky, 
magnety či pamětní mince z různých kovů, 
ale i sortiment, který jsme připravili např. na 
letní dny a festivaly. Od slunečních brýlí, klo-
bouků, deštníků, pláštěnek, ponožek, tašek  
a vaků na záda přes hrnky na čaj, kávu, keep-
cupy, termohrnky, propisky, přívěsky, pohle-
dy, leporela, ostrovské pexeso po krásnou 
plyšovou veverku a  mnoho dalšího.  

Podrobné informace v nových tiskovinách
V letošním roce byla dokončena i výroba 

nových tiskovin města, které jsou k dispo-
zici zdarma v obou infocentrech. Občané  
i návštěvníci se z nich dozvědí TOP 7 turis-
tických zajímavostí našeho města a jistě ob-
jeví mnoho nového z historie i současnosti 
města, na co jsme pyšní a co za prezentaci 

ve městě rozhodně stojí! V nabídce jsou ale 
i nové služby, jako např. prohlídka města 
s akreditovaným průvodcem, a od poloviny 
září také otevíráme zcela novou expozici 
v sala terreně ostrovského zámku. Více infor-
mací a aktualit sledujte na webu icostrov.cz.

Náš tým se těší na vaši návštěvu
Návštěvou obou infocenter poznáte i nový 

funkční tým, který se cíleně zapojil do propa-
gace města, nebojí se výzev a je připraven po-
skytnout informační servis k našemu městu. 
V tomto složení nás budete pravidelně potká-
vat nejen v infocentrech, ale i ve stánku info-
centra na různých městských akcích. Aktivně 

startujeme i prezentaci města na veletrzích. 
Vše s cílem Ostrov více zviditelnit a podpořit 
jeho návštěvnost a cestovní ruch. Přijďte nás 
navštívit, ať už půjdete pro informace, suve-
nýr nebo na zajímavou expozici. Těšíme se na 
každého z vás! A nezapomeňte na další mís-
ta, jako jsou Posvátný okrsek, Stará radnice či 
Letohrádek. I tam jsou kolegové a kolegyně, 
kteří předvedou dokonalou znalost a servis 
vč. produkce dalších propagačních atributů.

Za celý tým infocentra města
Dita Poledníčková 

manažer cestovního ruchu 
Městský úřad Ostrov

VYBERTE SI Z NOVÉ NABÍDKY REKLAMNÍCH TRIČEK MĚSTA, 
UPOMÍNKOVÝCH PŘEDMĚTŮ I PROPAGAČNÍCH TISKOVIN

Nová reklamní trička města Ostrova doplňují bohatou nabídku  
reklamních předmětů města Ostrova.

Letos proběhnou Dny evropského dědic-
tví v celé České republice ve dnech 11. až 
19. září. Dny evropského dědictví (Europe-
an Heritage Days, dále EHD) každoročně  
v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brá-
ny nejzajímavějších památek, budov, objek-
tů a prostor, včetně těch, které jsou jinak 
zčásti nebo zcela nepřístupné. 

V Ostrově budou EHD probíhat dne  
11. září po celý den. Vybrali jsme k prezen-
taci tři cíle, které bychom chtěli veřejnosti 
zpřístupnit a ukázat je v jejich plné kráse.  

Ostrovský zámek nabídne tradiční expozici 
slavného rodu Šliků s názvem Šlikové na os-
trovském panství – bohatství a moc, která se 
nachází v podkroví zámku a představí národní 
kulturní památku – stříbrnou šlikovskou min-
covní kazetu a meč kata Mydláře. Jako horkou 
novinku představíme novou multimediální 
expozici, která spatří své první návštěvníky 
právě při Dnech evropského dědictví a nese 

název Zámecká zahrada v proměnách času. 
Tato nákladná expozice návštěvníky zavede do  
17. století, kdy byly krásy Zámeckého parku 
známy nejen v Čechách, ale i ve zbytku Evropy 
a zámecká zahrada byla právem nazývána os-
mým divem světa. 

Dále návštěvníky pozveme do klášterního 
areálu – Posvátného okrsku, který bude ote-
vřen i v místech veřejnosti běžně nepřístup-
ných, a tím je ochoz pohřební kaple sv. Anny. 
Vůbec první raně barokní kaple v Čechách. 
Návštěvníci mohou nahlédnout i do hrobky 
slavného rodu vévodů sasko-lauenburských, 
významných majitelů ostrovského panství. 
V přilehlém Zámeckém parku se bude po celý 
den konat řezbářské sympozium. 

Jako třetí zajímavý cíl jsme nemohli vyne-
chat Rudou věž smrti ve Vykmanově – památ-
ku zapsanou v roce 2019 na Seznam světového 
kulturního dědictví UNESCO. Prohlídky v této 
památce probíhají od jara každý víkend, ale 

dne 11. 9. bude připravena zajímavost, která se 
k tomuto místu bezprostředně váže.  

Dny evropského dědictví jsou významnou 
kulturně-poznávací společenskou akcí, roz-
šiřují a zvyšují všeobecné povědomí o našem 
movitém kulturním dědictví. Jejich cílem je 
hledání cest ke kořenům naší, evropské i svě-
tové civilizace. 

Užijte si tento výjimečný den a určitě vyjděte 
za poznáním. Vezměte děti, přátele, udělejte si 
zajímavý den. 
PO CELÝ DEN 11. 9. 2021 VSTUPY ZDARMA

OTEVÍRACÍ DOBY PAMÁTEK
Zámek – vstup přes Infocentrum Na Zámku – 
Rastattské nádvoří, 9.30 – 16.30 hod.
Klášterní areál – Posvátný okrsek – 10 – 17.30 hod. 
Rudá věž smrti – 10 – 15.30 hod. 

Dita Poledníčková 
manažer cestovního ruchu

Městský úřad Ostrov

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ… I 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

AKTUALITY

MĚSTO STÁLE NABÍZÍ 
K ZAPŮJČENÍ TÍSŇOVÁ TLAČÍTKA

Zkuste to a zavolejte nám.
Těší nás Vám pomáhat.

212 812 540

Nebojte se nám zavolat,
když Vás něco trápí
Jsme Sluchátko, tým profesionálních 
terapeutů připravených Vám zdarma a 
okamžitě naslouchat. Máme dlouholeté 
zkušenosti s pomáháním od všelikých 
lidských trápení. 

Náš hovor bude zcela anonymní a důvěrný.
Platíte jen běžné telefonní poplatky. Můžeme 
si povídat až 50 minut, nebo můžete kdykoliv 
zavěsit. Neuslyšíte od nás žádnou kritiku ani 
kázání. S námi si můžete ulevit od svých 
starostí. Pomůžeme Vám najít odvahu, sílu
a nový směr.

Terapeutická linka Sluchátko, z. ú.

Město Ostrov, odbor sociálních věcí a zdravotnictví nabízí osamělým seniorům 
a osobám s těžkým zdravotním postižením zapůjčení tísňového tlačítka, které slouží 
k poskytování terénní služby tísňové péče Anděl na drátě. Anděl na drátě, z.ú., je regis-
trovaná sociální služba ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, která 
kromě NONSTOP asistenční tísňové služby dále zajišťuje i Linku důvěry a bezpečí pro 
seniory a poradnu pro seniory. Pomoc je klientům poskytována 24 hodin denně a 7 dnů 
v týdnu, po celý kalendářní rok. 
Klienti si budou sami hradit pouze paušální měsíční poplatek ve výši 380 Kč. Na úhradu 
lze využít příspěvek na péči.
Město Ostrov disponuje omezeným počtem zařízení, konkrétně 10 ks hodinek, jejichž 
přidělení není nárokové. 
Předávání hodinek probíhá průběžně od září 2019 a aktuálně je k dispozici 8 ks hodinek, 
pro klienty, kteří by potřebovali pomoc. 
Kritéria pro zapůjčení zařízení tísňové péče
• Senior – věk 67 +  
• Osoby s těžkým zdravotním postižením starší 18 let se zdravotním postižením, jenž 
jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P žijící osaměle (osobám s chronickým onemocně-
ním (diabetes, epilepsie, roztroušená skleróza...);  osobám s vážným tělesným postižením, 
osobám se zrakovým postižením, osobám s jiným zdravotním postižením (onkologické 
onemocnění...)
• Žijící sám v domácnosti 
• S trvalým pobytem v Ostrově nebo jeho částech – Arnoldov, Dolní Žďár, Hanušov, 
Hluboký, Horní Žďár, Kfely, Květnová, Mořičov, Maroltov a Vykmanov 
• Žadatel souhlasí s provedením sociálního šetření sociálním pracovníkem
• Služba není určená osobám závislým na alkoholu ani jiných psychotropních látkách 
a dále osobám s vážným duševním onemocněním (potvrzení je součástí lékařské zprávy)
Zájemce o službu vyplní „Žádost o zařazení do projektu tísňové péče“. K žádosti je nut-
né doložit průkaz totožnosti, případně průkaz osoby zdravotně postižené (ZTP, ZTP/P). 
Součástí žádosti je i vyjádření obvodního lékaře, popř. další doporučení odborného lékaře.  
Další bližší informace i žádosti jsou k dispozici na webstránkách města Ostrov / odbor 
sociálních věcí a zdravotnictví / Tísňová péče. Nebo přímo na Městském úřadě Ostrov, 
Jáchymovská 1, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, paní Marie Marcinková, kancelář 
č. A 112, tel. č. 354 224 858  nebo 725 885 432 nebo e-mail: mmarcinkova@ostrov.cz. 

Kateřina Matyášová
vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Městský úřad Ostrov
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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

Narození
Přistěhovalí
Odstěhovalí
Úmrtí
Stav obyvatel
Uzavření manželství

11
26
23
11
15 983
15

Statistika města Ostrova 
červenec 2021

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

Bližší informace i formuláře žádostí jsou 
k dispozici na webu města Ostrov / odbor 

sociálních věcí a zdravotnictví / dům s pe-
čovatelskou službou. Nebo přímo na Měst-
ském 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.

Kateřina Matyášová
vedoucí Odboru sociálních  

věcí a zdravotnictví
Městský úřad Ostrov

MĚSTO OSTROV STÁLE PŘIJÍMÁ ŽÁDOSTI  
O BYTY V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

SENIORSKÁ OBÁLKA - I.C.E. KARTA MINI - 
POMÁHÁ ZACHRAŇOVAT ŽIVOTY!

Velký pomocník pro seniory a zdra-
votně postižené osoby.

Seniorská obálka nebo též karta I.C.E. 
(In Case of Emergency) je určena nejen 
pro seniory, kteří se ocitnou v krizové si-
tuaci. Napomáhá především v okamžiku, 
kdy člověka postihnou náhlé zdravotní 
potíže a musí volat záchrannou pomoc. 
V takových situacích bývá člověk roz-
rušený, nesoustředěný, dezorientovaný  
a nedokáže odpovídat na položené 
otázky. Velkým ulehčením pro přivola-
nou pomoc je v této situaci dobře vy-
plněná I.C.E. karta MINI, kterou můžete 
mít stále při sobě. 

Jedná se o tiskopis určený zdravotně 
postiženým občanům, seniorům, přede-
vším pak těm, kteří žijí sami. Do tiskopi-
su za pomoci příbuzných či praktické-
ho lékaře vyplní člověk základní údaje  
o nemocech, očkování,  alergiích, lécích 
- včetně dávkování - a kontakty na své 
blízké osoby i praktického lékaře. 

V rámci sociální práce již město Ost-
rov zajistilo distribuci I.C.E. karty MINI 
do Domu s pečovatelskou službou 
v Ostrově a do Komunitního domu pro 
seniory v Ostrově. 

Nápad na seniorskou obálku vznikl ve 
spolupráci krajské samosprávy a Minis-
terstva práce a sociálních věcí ČR při re-
alizaci projektu Implementace politiky 
stárnutí na krajskou úroveň. Město Os-
trov se připojilo k distribuci a zájemci 
mohou kartu získat na: 

Městském úřadě Ostrov, odbor soc. 
věcí a zdravotnictví, Jáchymovská 1 
(kontaktní osoba: Marie Marcinková,  
tel. 354 224 858, e-mail: mmarcinkova@
ostrov.cz)

Informační centrum Domu kultury  
Ostrov, Mírové nám.,  kontaktní osoba:  
Kateřina Vlčková, tel. 724 509 287).             

(red)

OPILÝ PEJSKAŘ  
SKONČIL V POUTECH  
A DVANÁCTILETÉ MLADÍKY 
POD VLIVEM ALKOHOLU  
ROZVÁŽELI POLICISTÉ 
DOMŮ VE TŘI RÁNO

Strážníci ostrovské městské policie vyjížděli 
do Družební ulice, kde na trávě seděl opilý muž, 
kolem kterého volně pobíhal pes. Při dechové 
zkoušce byla muži naměřena hladina 3,08 promi-
le alkoholu, což je velmi vysoká hodnota. Strážníci 
proto přivolali na místo sanitu rychlé záchranné 
služby a snažili se odchytit volně pobíhajícího psa. 

„To se ale velmi nelíbilo jeho opilému majiteli, 
který psa začal bránit, a dokonce napřáhl ruku 
proti jednomu ze strážníků. Napadený strážník 
samozřejmě rychle zasáhl a muž byl v poutech 
převezen na vystřízlivění na sokolovskou záchyt-
ku. Během odchytu psa se na místo dostavila pří-
telkyně muže, která si psa vzala do své péče,“ říká 
velitel Městské policie Ostrov Ladislav Martínek. 

Během dalšího zásahu musel být použit 
městský kamerový systém. Na služebnu volala 
žena, že ji zastavily dívky s tím, že jedné z nich 
nějaký muž ukradl telefon z kabelky na dětském 
hřišti v Seifertově ulici. 

„Dle popisu se jednalo o muže bez trička a ženu 
v červeném, kteří měli odejít směrem ke Krušno-
horské ulici. Naše hlídka následně vypátrala po-
dezřelé osoby, které ale tvrdily, že nic neukradly. 
Okradená dívka ale měla štěstí, krádež totiž za-
chytil městský kamerový systém a pachatelům, 
kteří nejprve zapírali, nezbylo nic jiného než se 
přiznat. Muž navíc uvedl, že má ukradený telefon 
doma, a posléze ho vrátil šťastné majitelce. Domů 
pak odešel s tučnou pokutou,“ pokračuje velitel.

O několik dní později přijala hlídka na služeb-
ně anonymní telefonické oznámení, ve kterém 
bylo sděleno, že se na dětském hřišti u OC Tesco 
zdržuje skupina mládeže a dělá velký hluk. Při 
příjezdu k dětskému hřišti si hlídka všimla tří 
chlapců, kteří se dali na útěk. Dva ze tří chlapců 
byli dostiženi v Brigádnické ulici.

„Na místě bylo zjištěno, že oba chlapci jsou ve 
věku 12 let, proto byla k místu přivolána hlíd-
ka státní policie k ověření nahlášené totožnosti. 
Oba chlapci hlídkám sdělili, že o jejich pobytu 
v Ostrově jejich rodiče nevědí, údajně měli do-
voleno spát spolu se třetím chlapcem u rybníka 
v místě jejich bydliště. Hlídkou PČR Ostrov byla 
provedena u obou chlapců dechová zkouška 
na přítomnost alkoholu v dechu. Prvnímu bylo 
naměřeno 0,10 promile a druhému 0,38 promile 
alkoholu v dechu. Naše hlídka následně telefo-
nicky kontaktovala matku prvního z chlapců, 
se kterou bylo dohodnuto, že zadržené chlapce 
převeze státní policie do místa jejich bydliště,“ 
dodal Ladislav Martínek.        (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

KULTURA

Přípravy byly dokončeny a dílo zrealizo-
váno. Na světě je další expozice „Zámecká 
zahrada v proměnách času”. Expozici zahá-
jí vernisáž, která se bude konat v pátek dne 
10. 9. v 17 hod. v sala terreně ostrovského 
zámku. Slavnostní akt vernisáže i celá expo-
zice tematicky zapadají do IV. mezinárodního 
sympozia, které bude probíhat právě ve dnech 
10. a 11. 9. 2021 v zastupitelském sále zámku.  

V českých zemích neměla ostrovská zámec-
ká zahrada svého času obdoby! A jak jsme již 
mnohokrát psali, byla pro svou mimořádnost 
inspirací nejen v Čechách, ale i v zahraničí. A stá-
le ji řadíme k výjimečným kulturně-historickým 
atraktivitám města.

Zejména proto je jí věnována tak velká pozor-
nost a vznikla myšlenka na uskutečnění expo-

zice, která bude reminiscencí zámecké zahrady 
dokladovat její výjimečnost. V době baroka, kdy 
zahrada oplývala bohatou a udržovanou zelení, 
sochařskými díly věhlasných umělců té doby, 
všelijakými vodními prvky, fontánami, altány, 
ale i labyrinty a kuželníky nebo také venkovním 
divadlem a menažerií s exotickou zvěří, byla na-
zývána osmým divem světa. Pozvání na ostrov-
ský zámek a do zámecké zahrady byla čest pro 
vyvolené a evropskou smetánku. 

A tenhle dojem mimořádnosti by si měl od-
nést každý návštěvník. Expozice je pojata jako 
vstupní brána k bližšímu poznání historického 
a stavebního vývoje této unikátní zámecké za-
hrady. Připravujeme veřejnosti nevšední zážitek 
zpestřený multimediálním obrazem. Návštěv-
níci budou obeznámeni s vývojovými etapami 

zahrady, budou svědky skutečnosti, kdy právě 
naše zahrada stála předobrazem pro jiné další.  
Jednotlivé slohové úseky ostrovské zahrady bu-
dou prezentovány jak na výstavních panelech 
a velkoplošných fotografiích, tak i formou mo-
delů. Celou atmosféru umocní zvuky přírody. 
Expozice je koncipována pro různé věkové kate-
gorie a sociální skupiny návštěvníků. 

Celkové náklady se vyšplhaly k téměř 2 mil. Kč, 
z toho dotační částka byla ve výši 1,5 mil. Kč.

Rozhodně si nenechte nový zážitek v prosto-
rách ostrovského zámku ujít!

Dita Poledníčková 
manažer cestovního ruchu 

Městský úřad Ostrov

Název projektu Expozice Zámecká zahrada 
v proměnách času, 
Registrační číslo žádosti 
20/005/19210/341/142/004606, 
Projekt je realizován v rámci Programu rozvoje ven-
kova, 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci ko-
munitně vedeného místního rozvoje – výzva 005.
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 zastou-
pení Mgr. Miroslava Šlechty
Mgr. Lubomír Zeman – autor přípravy textů
Mgr. Miluše Kobesová – kurátor výstavních před-
mětů a pracovní tým ostrovského městského 
úřadu pod vedením Ing. Alexandry Fürbachové

NOVÁ MULTIMEDIÁLNÍ EXPOZICE ZÁMECKÁ ZAHRADA 
V PROMĚNÁCH ČASU PŘEDSTAVÍ OSTROVSKÝ 
ZÁMECKÝ PARK V DOBĚ JEHO NEJVĚTŠÍ SLÁVY

OSTROVSKÁ MEZINÁRODNÍ SYMPOZIA ŠÍŘÍ SLÁVU NAŠEHO MĚSTA
Ve dnech 10. až 11. září 2021 se v Ostrově 

koná již IV. mezinárodní historické sympozi-
um. Ponese téma „Zámecká zahrada v pro-
měnách času a významná výročí majitelů 
ostrovského panství“. Sympozium – soubor 
zajímavých prezentací – je koncipováno pro 
odborníky, ale i širokou veřejnost. 

Rok 2021 je také rokem Šliků, kdy si připomíná-
me 400 let od exekuce na Staroměstském náměs-
tí v roce 1621. Šlikovský rod byl jedním z rodů, 
které vlastnily ostrovské panství a město Ostrov. 
Později byly vlastníky i další významné rody, jako 
vévodové sasko-lauenburští, markrabata báden-
ská a toskánští Habsburkové. Všichni tito majitelé 
výrazně ovlivnili i vývoj zámecké zahrady ve své 
době. Stěžejním tématem sympozia je zámecká 
zahrada a dotkneme se i její reminiscence. V rám-
ci sympozia vystoupí přednášející z České repub-
liky, Německa a Rakouska. Např. doc. Ing. Přemysl 
Krejčiřík, Ph.D., představí vědeckou 3D vizualizaci 
zahrad v Ostrově. Všichni přednášející pohovoří 

nejen o ostrovské zahradě, ale také o evropských 
zahradách, které s ní úzce souvisí. Na téma sym-
pozia navážeme slavnostním otevřením expozice 
s názvem Zámecká zahrada v proměnách času. 
Vernisáž k této expozici proběhne v pátek dne 10. 
září v 17.00 hod. Velká část chystané expozice vy-
kresluje právě tu dobu, kdy zaznamenala zahrada 
svůj největší rozmach. Psalo se 17. století, kdy byla 
ostrovská zámecká zahrada nazývána osmým 
divem světa a stala se tak inspirací pro zahrady 
nejen v Českém království, ale i v zahraničí. Jeden 
z jejích majitelů, Ludwig Wilhelm – markrabě bá-
denský, vyrůstal u svého kmotra, krále Ludvíka 
XIV. Později, při tvorbě ostrovské zámecké zahra-
dy, se právě francouzskými zahradami ve Ver-
sailles nechal inspirovat. V té době se žilo ve stylu 
barokního carpe diem a to dýchalo i z ostrovské 
zámecké zahrady.  

Záštitu nad sympoziem převzal místopředseda 
Senátu Parlamentu České republiky Jan Horník 
a hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek. 

Sympozium se uskuteční za finanční podpory 
Města Ostrova, Karlovarského kraje, společnosti 
Panattoni a Vodárny a kanalizace Karlovy Vary.

Miluše Kobesová, odborný garant sympozia
Dita Poledníčková a Zuzana Železná, 

odbor kanceláře starosty
NAŠE TIPY: 
10. 9. v 9.45 Zámecká zahrada v Ostrově v pro-
měnách času – Mgr. Lubomír Zeman
10. 9. v 10.45 Regenerace vegetačních prvků 
Zámeckého parku v Ostrově – Ing. Milena No-
váková, Ph.D.
10. 9. v 15.30 Květná zahrada v Kroměříži 
a zámecká zahrada v Ostrově: Dvě výjimečná 
díla středoevropského zahradního umění – 
Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D. 
11. 9. v 15.30 Prohlídka zámku a expozice Šli-
kové na ostrovském panství – bohatství a moc
- Mgr. Miluše Kobesová
Podrobný program sympozia naleznete na 
webu icostrov.cz/symposium.

Historická kresba zámecké zahrady Ostrov
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V září se knihovna rozběhne v běžném provoz-
ním režimu a doufáme, že si k nám opět najdete 
cestu. Jsme tady pro vás šest dní v týdnu. Přijďte 
nás navštívit i v sobotu, jak jste byli zvyklí. Také 
akce se  rozjedou v plném proudu. Je jich v plánu 
opravdu hodně, proto sledujte naše webové strán-
ky a facebook, ať vám žádná akce neuteče. 

V září září úsměv na šťastných tvářích vyloso-
vaných čtenářů, kteří navštíví knihovnu. Slavíme 
10. výročí působení knihovny v Paláci princů. Za 
odměnu vylosujeme 1x za týden, vždy v pondělí, 10 
věrných registrovaných čtenářů, kteří od nás obdrží 
drobné ceny. Těšit se můžete na drobné propagač-
ní předměty, vstupenky na chystané akce, pěknou 
knížku, „volňáska“ na virtuální realitu a další. Tak 
neváhejte a navštivte knihovnu. Počtem návštěv se 
vaše šance na výhru samozřejmě zvyšují.

V průběhu lockdownů a měnících se opatření 
jsme v knihovně nezaháleli. Proto se nyní můžete 
těšit na nový prostor k setkávání a učebnu s kva-
litnějším vybavením. Díky finanční podpoře Mi-
nisterstva kultury ČR přibyla do našeho vybavení 

3D tiskárna, virtuální realita a další technika, která 
bude sloužit právě vám. Virtuální realitu budete 
moci vyzkoušet vždy v pondělí a ve středu odpole-
dne, ale je třeba se předem rezervovat. 

Tento měsíc „rozjedeme“ opět pravidelné akce - 
Dámský klub, Karetní podvečer, Večer s bylinkářkou, 
Relaxační malování pro dospělé, OM chanting. Po-
kochat se můžete dvěma výstavami. Pro seniory je 
připraveno školení týkající se práce na chytrém te-
lefonu, tabletu či notebooku a také tréninky paměti, 
které pro vás zorganizoval MěÚ Ostrov.

Knihovnu navštíví bývalá ministryně spravedl-
nosti, spisovatelka, advokátka a prezidentka Unie ro-
dinných advokátů JUDr. Daniela Kovářová, která vás 
pobaví historkami o rodinném právu, partnerských 
vztazích a knihách v povídání s názvem Jak mučit po-
tomka aneb Rodinné právo pro začátečníky (23. 9.). 

Milovníci hudby si přijdou také na své. Z Ma-
riánských Lázní k nám zavítá vokální kvintet Pe-
le-Mele Quintet (24. 9.), který má v repertoáru 
hudbu mnoha žánrů, především pak spirituály 
a gospely. A pro milovníky cestování je připraven 

pořad Libora Drahoňovského, který nás provede 
Českou Kanadou (29. 9.).

Zajímavé a poučné bude povídání Pavla Brá-
borce o životě s postižením (30. 9.). Autor má 
dlouholetou praxi poskytovatele sociálních služeb 
i vlastních rodičovských zážitků a představí také 
svoji knihu, zabývající se tématem pečujících rodin 
a těžkostmi spojenými s domácí péčí o postižené. 
Seznámí nás s nesmyslnými předsudky, kterými je 
svět postižených stále ještě obestřen.

Nezapomeňte si rezervovat vstupenky na akce 
v dostatečném předstihu. V případě malého počtu 
rezervací mohou být některé akce zrušeny. Věříme, 
že nás epidemiologická situace a vládní opatře-
ní již nebudou nijak omezovat. Veškeré potřebné 
a aktuální informace naleznete na našich webo-
vých stránkách a sociálních sítích. Máte-li nějaké 
dotazy či náměty, neváhejte a napište nám.

Těšíme se na vaši návštěvu, kolektiv MK Ostrov
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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

1. 9.
9.00 - 18.00

J. S.: ÚŽASNÝ SVĚT 

BURZA KNIH

VERNISÁŽ - KRÁSNOPROSTOR 

KRÁSNOPROSTOR

KARETNÍ PODVEČER

TRÉNINK PAMĚTI PRO SENIORY 
A PREVENCE ALZHEIMEROVY NEMOCI

TRÉNINK PAMĚTI PRO SENIORY - 
SENZORICKÁ PAMĚŤ A PROSTOROVÁ 
PŘEDSTAVIVOST

TRÉNINK PAMĚTI PRO SENIORY - 
NÁKUPY A BĚŽNÉ VĚCI

PELE-MELE QUINTET (PMQ)

JAK NA CHYTRÝ TELEFON A TABLET 
(MOUDRÁ SOVIČKA)

RELAXAČNÍ MALOVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ

DÁMSKÝ KLUB

JAK NA CHYTRÝ TELEFON A TABLET 
(MOUDRÁ SOVIČKA)

VEČER S BYLINKÁŘKOU

TOULKY ČESKOU KANADOU

ŽIVOT S POSTIŽENÍM

OM CHANTING

JAK MUČIT POTOMKA

Oranžerie

Učebna

Chodby - Dospělé

Chodby - Dospělé

Učebna

Oranžerie

Oranžerie

Oranžerie

Oranžerie

Učebna

Učebna

Studovna

Učebna

Učebna

Učebna

Učebna

Oranžerie

Učebna

Výstava obrazů; autor: Jaroslav Šolc

výstava obrazů; autorka: Kristýna Nováková

výstava obrazů; autorka: Kristýna Nováková

Nemáte parťáka, se kterým byste mohli hrát karty? Nikdo ve vašem okolí s vámi 
nesdílí karetní vášeň? Pak přijďte k nám, společně si zahrajeme. Přijďte strávit 
příjemné odpoledne do příjemného prostředí.
Vstupné: 50 Kč, sleva 50 % děti, studenti, senioři a ZTP

Boj proti zapomínání, zpomalení stárnutí mozku, zlepšení paměti, prevence 
Alzheimerovy nemoci, efektivní učení ve vyšším věku, rozvoj kreativity, včetně 
seznámení s technikami na zlepšení paměti a jejich procvičení. 
Minimální věková hranice: 55 let

Boj proti zapomínání, zpomalení stárnutí mozku, zlepšení paměti, prevence 
Alzheimerovy nemoci, efektivní učení ve vyšším věku, rozvoj kreativity, včetně 
seznámení s technikami na zlepšení paměti a jejich procvičení. 
Minimální věková hranice: 55 let

Přednáška o tréninku paměti. Dozvíte se, jak si zapamatovat nákup a věci všedního 
dne. Seznámíme vás s paměťovými technikami starých Římanů - LOCI.

Koncert vokálního kvintetu z Mariánských Lázní; 
Zazní hudba nejrůznějších žánrů, nejvíce spirituály, gospely a hudební produkce 
z 20.–60. let 20. století. Vstupné: 100 Kč

Školení seniorů - obsluha PC, tabletů, mobilních telefonů

Relaxační odpoledne s antistresovými omalovánkami

Přijďte strávit příjemné odpoledne v příjemném prostředí. Dámy, nebuďte 
doma samy.

Školení seniorů - obsluha PC, tabletů, mobilních telefonů

Povídání o bylinkách a jejich vlivu na zdraví s Kateřinou 
Bílkovou

Beseda s promítáním fotografií o jednom z nejmalebnějších koutů jižních Čech. 
Vstupné: 50 Kč

Přednáška, povídání a představení knihy a životě 
s postižením a postiženými Pavla Bráborce

Společný zpěv mantry OM

aneb Rodinné právo pro začátečníky; Pořad pro veřejnost o právu v rodině, 
o partnerských vztazích a o knihách
Vstupné: 50 Kč

1. 9. - 2. 9.
9.00 - 18.00 
3. 9. - 17.00

4. 9. - 30. 9.

8. 9.
16.00 - 18.00

13. 9.
13.30 - 15.00

20. 9.
13.30 - 15.00

27. 9.
13.30 - 15.00

24. 9.
19.00 - 20.30

6. 9.
14.00 - 18.00

9. 9.
15.30 - 18.00

13. 9.
16.00 - 18.00

6. 9.
9.00 - 13.00

16. 9.
17.00 - 18.30

29. 9.
17.00 - 18.30

30. 9.
17.00 - 18.30

18. 9.
17.00 - 18.00

23. 9.
17.00 - 18.30
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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

DATUM NÁZEV AKCE MÍSTO KONÁNÍ POPIS
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K N I H O V N A  P Ř E H L E D  A KC Í

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 V ZÁŘÍ OSLAVÍ DESET LET PŮSOBENÍ V PALÁCI PRINCŮ
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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

16. – 21. září, Dům kultury
53. DĚTSKÝ FILMOVÝ
A TELEVIZNÍ FESTIVAL
OTY HOFMANA
Tradiční filmová akce, tentokrát na téma
„Cestujeme“. Festival bude zahájen tradičním
průvodem a lasershow, připraveny jsou
workshopy, dílničky, představení a vzdělávací
semináře v šapitó na Mírovém náměstí.
Kompletní program na webu festivalu, na
plakátech a na sociálních sítích.

17. září 10.00 – 17.00 hod., Mírové náměstí
OSTROVSKÉ TRHY
22. - 25. září, Dům kultury
SOUKÁNÍ OSTROV
13. Mezinárodní divadelní festival dětí
a mládeže
Festival na téma „Komunikace“ s mezinárodní
účastí. Připravena jsou divadelní představení,
semináře atd. Každý den od 10.00 hod. jsou
připraveny dílničky pro děti. Festival zakončí
průvod a ohňostroj. Kompletní program na webu
festivalu, na plakátech a na sociálních sítích.

25. září 18.00 hod., Dům kultury
Baumann & Handerson
HOW THINGS GO - FESTIVAL
MALÁ INVENTURA
Dva performeři a řetěz pokusů postavit něco
pozoruhodného. Taneční, fyzické a vizuální
divadlo pro dospělé i pro děti od 6 let.
Připravujeme ve spolupráci se Vzbuďme Vary a
Nová síť.
Vstupné: 100 Kč

26. září 10.00 – 20.00 hod.,
klášterní zahrada, Staré náměstí
a farní zahrada
KLÁŠTERNÍ SLAVNOSTI
& MICHAELSKÁ POUŤ
Dvě oblíbené tradiční akce v jeden den!
Nabídneme stánkový prodej, pouťové atrakce,
lokální umělce i známé osobnosti. Chybět
nebude ani Pouť k Panně Marii Věrné, která
začne v 9.00 hod. ve farním kostele sv.
Michaela. Odtud v 10.30 vyjde průvod ke
klášternímu areálu, kde v 11.00 hod. zahájíme
Klášterní slavnosti. Program vyvrcholí
koncertem Anny K v klášterní zahradě.
Podrobný program na webu domu kultury, na
plakátech a sociálních sítích.

29. září 13.00 – 17.00 hod., Stará radnice
STARÁ ŘEMESLA

Výstava pokračuje do 21. listopadu
kostel Zvěstování Panny Marie
Otevírací doba:
úterý až neděle 10.00 - 18.00 hod.
BIBLE A MINCE, PENÍZE
V PŘÍBĚZÍCH PÍSMA
SVATÉHO
Vstupné: 50 Kč; sleva 50 % děti, studenti, senioři
a ZTP; 125 Kč rodinné vstupné (2 dospělí a max.
3 děti); 40 Kč skupinové vstupné nad 20 osob; děti
do 6 let zdarma

Výstava končí 2. září, Stará radnice
otevírací doba: úterý až pátek 13.00 - 17.00 hod./
sobota až neděle 11.00 - 17.00 hod.

SVĚT KOSTIČEK
Výstava originálních edic továrních setů stavebnice
Lego, ale také unikátní modely z tvorby autora
výstavy Petra Šimra.
Vstupné: 60 Kč, 40 Kč děti do 3 let věku, senioři
a ZTP

2. září 17.00 hod., kostel Zvěstování P. Marie

JAKUB PUSTINA - 15 LET
NA OPERNÍCH JEVIŠTÍCH
V programu zazní italské a španělské operní árie,
doplněné povídáním, ze kterého se dozvíte dosud
neprezentované podrobnosti a zajímavosti.
Za klavírního doprovodu doc. JAMU Marty Vaškové
uslyšíte 15 divácky nejpopulárnějších skladeb,
reprezentujících 15 let kariéry Jakuba Pustiny.
Vstupné: 120 Kč

8. září – 24. října, Stará radnice

FOTOGRAFEM
NEJVZÁCNĚJŠÍCH ZVÍŘAT
Tomáš Jůnek vás prostřednictvím svých fotografií
zve na seznámení zblízka s posledními zvířaty svého
druhu – s tvory, jejichž svět nezadržitelně mizí.
Vernisáž výstavy je 8. září od 17.00 hod.
Vstupné: 60 Kč, 30 Kč děti do 15 let, senioři a ZTP

10. září 19.30 hod., kostel Zvěstování P. Marie

KONCERT K PANNĚ MARII
Capella Regia Praha uvede v rámci mezinárodního
hudebního festivalu J. C. F. Fischera skladby
A. Vivaldiho – Triová sonáta a J. C. F. Fischera –
Mariánská duchovní hudba.
Vstupné: 150 Kč

11. září 13.00 hod., Klášterní areál

SVÁTEK OSTROVSKÉHO
STROMU SOS 2021
Odpolední program u příležitosti dokončování sochy
z kmene poraženého buku v parku u letohrádku.
Zábavný program, dílničky, ukázky práce se dřevem,
skládání historie stromu, hudební doprovod.

#kulturaostrov 09 / 21
Program akcí Domu kultury v Ostrově

@dkostrov
dum_kultury_ostrov
dkostrov.cz

+ 420 724 509 287

ic@dk-ostrov.cz

předprodej vstupenek:
Infocentrum Dům kultury Ostrov
Mírové nám. 733, Ostrov
Online předprodej: www.dk-ostrov.cz

Anna K
hostem KLÁŠTERNÍCH SLAVNOSTÍ
& MICHAELSKÉ POUTI
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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
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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
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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
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24 532 m2 dle znaleckého posudku – 370 Kč/m2

Územní studie
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16. a 17. září 19.30 hod., vstupné 120 Kč

ZÁTOPEK
Příběh o vítězstvích v lásce i ve sportu, k nimž je
třeba především velké srdce.
Režie: David Ondříček. Hrají: Václav Neužil ml.,
Martha Issová, Robert Mikluš, James Frecheville, Jiří
Šimek, Milan Mikulčík, Peter Nádasdi, Štěpán Kozub,
Vojtěch Fülep.
Česko, životopisný / drama, 130 min.

30. září a 1. října 17.00 hod., vstupné 120 Kč

SPÍCÍ MĚSTO
Když všichni rodiče na celém světě usnou záhadným
spánkem, děti musí bojovat o přežití. Dystopický
thriller Spící město natočil režisér Dan Svátek podle
stejnojmenné knihy a populárního bestselleru
spisovatele Martina Vopěnky.
Režie: Dan Svátek. Hrají: Anežka Novotná, Adam
Svátek, Kryštof Svátek, Michaela Sodomková, Petra
Bučková, Tomáš Měcháček, Pavla Tomicová, Lenka
Vychodilová, Petr Vaněk.
Česko, mysteriózní / dobrodružný / thriller, 95 min.

1. října 19.30 a 2. října 17.00 hod.
vstupné 130 Kč

ZBOŽŇOVANÝ
Komedie o tom, že vaše tajemství vás nakonec
vždycky dostihnou, a ten, kdo žije s nevěrou, musí
počítat s následky.
Režie: Petr Kolečko. Hrají: Jiří Bartoška, Zuzana
Kronerová, Ivana Chýlková, Petra Hřebíčková, Jiří
Langmajer, Štěpán Kozub, Martina Czyžová, Taťjana
Medvecká.
Česko, komedie / drama, 100 min.

30. září a 2. října 19.30 hod., vstupné 140 Kč

NENÍ ČAS ZEMŘÍT
Mise na záchranu uneseného vědce se ukáže být
zrádnější, než se na začátku zdálo. Bond se během
vyšetřování dostane na stopu nevyzpytatelného
zločince, který disponuje nebezpečnou a velmi ničivou
novou technologií.
Režie: Cary Joji Fukunaga. Hrají: Daniel Craig, Rami
Malek, Ana de Armas, Ralph Fiennes, Ben Whishaw,
Jeffrey Wright, Naomie Harris a další.
Velká Británie / USA, akční / dobrodružný / krimi /
thriller, české titulky, 163 min.

2. září 17.00 hod.
vstupné 130 Kč dospělí, 110 Kč děti
3. září 17:00 hod., 3D
vstupné 150 Kč dospělí, 130 Kč děti

MIMI ŠÉF: RODINNÝ PODNIK
Bossující mimino míří podruhé do kin a pustí se se
starším bratrem do akce, v níž se musí postavit
zlosynovi, který učí potomky zlobit.
Režie: Tom McGrath. USA, animovaný, 107 min.

2. a 4. září 19.30 hod., vstupné 130 Kč

TEMNÝ DŮM
Vdova začíná objevovat zneklidňující tajemství svého
nedávno zesnulého manžela.
Režie: David Bruckner. Hrají: Rebecca Hall, Sarah
Goldberg, Stacy Martin, Evan Jonigkeit a další.
USA, horor / thriller, české titulky, (*15), 108 min.

3. září 19.30 hod., 4. září 17.00 hod.
vstupné 130 Kč

ATLAS PTÁKŮ
Jedná se o drama o odvrácené stránce virtuálního
světa a jeho dopadu na jednu konkrétní rodinu.
Režie: Olmo Omerzu. Hrají: Miroslav Donutil, Alena
Mihulová, Martin Pechlát, Eliška Křenková, Vojtěch
Kotek, Pavla Beretová, Martin Havelka, Jan Vondráček
a další.
Česko / Slovensko / Slovinsko, drama, 92 min

9. a 10. září 17.00 hod., vstupné 120 Kč

AINBO: HRDINKA PRALESA
Podaří se Ainbo a jejím dvěma zvířecím kamarádům
společně zabránit blížící se katastrofě?
Režie: Richard Claus.
Peru / Nizozemsko, animovaný, 85 min.

9. a 11. září 19.30 hod., vstupné 130 Kč

JEDINĚ TEREZA
Romance slibuje komedii plnou trapasů a omylů.
Vypráví o vztahu dvou lidí, jenž se ocitl těsně před
rozpadem, a co udělá zamilovaný člověk, aby lásku
zachránil? Úplně všechno, slibuje snímek četné
nástrahy, omyly a fatální nedorozumění.
Režie: Jaroslav Fuit. Hrají: Igor Orozovič, Veronika
Khek Kubařová, David Matásek, Lenka Vlasáková,
Matouš Ruml, Emma Smetana, Václav Kopta, Iva
Janžurová a další.
Česko, komedie / romantický, 100 min.

10. září 19.30 hod. a 11. září 17.00 hod.
vstupné 130 Kč

ZHOUBNÉ ZLO
Nejnovější hororové dílo otce série V zajetí démonů
Jamese Wana. Příběh o dívce Madison, kterou
paralyzují neustávající vize strašlivých vražd, které
bohužel mají daleko k obyčejným snům.
Režie: James Wan. Hrají: Annabelle Wallis, Maddie
Hasson, Jake Abel, Jacqueline McKenzie.
USA, horor / thriller / mysteriózní, (*15), české
titulky, 111 min.
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+ 420 724 509 287

ic@dk-ostrov.cz

předprodej vstupenek:
Infocentrum Dům kultury Ostrov
Mírové nám. 733, Ostrov
Online předprodej: www.dk-ostrov.cz

KKKKKKKIIINNNNOOOOOOO
ART

od října chystáme

čekají vás filmové lahůdky

Jedině Tereza
Veronika Khek Kubařová
Igor Orozovič
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SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři Ostrovského měsíčníku, 
milí spoluobčané.
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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
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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

Stalo se již tradicí, že Mezi-
národní hudební festival J. C. F. 
Fischera v rámci svých koncertů 
putuje po hudebně zajímavých 
místech Karlovarského kraje a 
představuje je tak veřejnosti. 
Ostrov s bývalým piaristickým 
klášterem (Posvátným okrskem na starém městě) však mezi nimi 
zaujímá vždy poněkud zvláštní postavení, neboť právě s tímto 
městem je neodmyslitelně spjat život a tvorba skladatele, jehož 
jméno nese festival ve svém názvu. 

Připomeňme, že Johann Caspar Ferdinand Fischer, mistr ba-
rokní hudby a rodák z nedalekého Krásna, působil jako kapelník 
sasko-lauenburských vévodů v Ostrově (Schlackenwerth), aby se 
následně přesunul do německého Rastattu na dvůr bádenských 
markrabat. Již ve své době, na přelomu 17. a 18. století, proslul 
jako hudební skladatel a kapelník, přičemž jeho dílem se inspiro-
val i samotný Johann Sebastian Bach.

Pokud je tedy vašemu srdci barokní hudba blízká, pak si jistě do 
svého kulturního kalendáře poznamenejte datum 10. 9., kdy se 
od 19.30 hod. v kostele Zvěstování Panny Marie uskuteční „Kon-
cert k Panně Marii“, jímž posluchače provede Capella Regia Praha 
v čele s dirigentem Robertem Hugem. Tento známý soubor se za-
měřuje na českou a středoevropskou barokní hudbu 17. a 18. sto-
letí se zvláštním důrazem na duchovní dramata baroka. V jeho 
repertoáru přitom najdeme i díla J. C. F. Fischera, z nichž daný 
večer zazní například Mariánská duchovní hudba či Loretánské 
litanie. Ty doplní sonáty od věhlasného benátského skladatele 
Antonia Vivaldiho, jehož jméno netřeba blíže představovat.  

Věříme, že si nenecháte tento mimořádný barokní koncert ujít. 
Vstupenky v hodnotě 150 Kč zakoupíte na místě před koncer-
tem. Bližší informace naleznete na webu festivalu www.im�.cz  
v sekci Program či na facebookové stránce @festivalfischer.

Jan Železný

ZA VIVALDIHO  
A FISCHEROVOU HUDBOU  
NA „KONCERT K PANNĚ MARII“

DEN RODIN
Nezisková organizace Náhradním rodinám, o. p. s., ve spo-
lupráci se statutárním městem Karlovy Vary, pořádá dne  
18. září 2021 ve Volnočasovém areálu Rolava v Karlových Va-
rech v době od 10.00 do 17.00 hodin akci DEN RODIN 2021.
Akce je zaměřená na propagaci sociálních služeb a náhradní ro-
dinné péče.
Bohatý program pro všechny věkové kategorie moderuje Karel 
Kašák a jako hlavní host vystoupí Milan Peroutka.
Těšíme se na vás.

Ivana Kodetová, Náhradním rodinám, o. p. s.

TÝDEN PĚSTOUNSTVÍ  
V KARLOVARSKÉM KRAJI
V rámci akce pořádané Krajským úřadem Karlovarského kraje 
budou probíhat na MěÚ Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov, 
kancelář č. A109, konzultační hodiny pro zájemce o náhradní ro-
dinnou péči. Pracovnice OSPOD specializující se na agendu NRP 
(Anna Steiningerová, DiS., tel: 354 224 827, a Eva Zelenková, tel: 
354 224 847)  budou dne 21. 9. 2021  v době od 9 do 11 hodin a od 
13 do 14 hodin poskytovat informace týkající se NRP.               (red)



www.ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.cz 193www.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

INZERCE
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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

TŘINÁCTÉ SOUKÁNÍ OSTROV SE BLÍŽÍ
Festival dětského a mládežnického 

divadla, který se každé dva roky koná  
v Ostrově na jaře, se letos organizátoři 
rozhodli přesunout na podzimní termín 
22.–25. září. Kvůli stále se vyvíjející pan-
demické situaci je v programu kladen 
větší důraz na zastoupení českých sou-
borů: Brno, Veselí nad Moravou, Domaž-
lice, Liberec a samozřejmě domácí sou-
bor HOP-HOP, ten ostrovským divákům 
představí svou premiéru inscenace Jeden 
z nás, jež byla viděna již na Šrámkově Pís-
ku.  Ze zahraničních souborů se můžeme 
těšit na inscenace ze Slovenska, z Polska 
a Izraele. 

Díky spolupráci s novým ředitelem 
Domu kultury Ostrov Lukášem Lerchem 
bude pak letošní divadelní festival oboha-
cen o další prostor pro veřejná vystoupení. 
V šapitó před DK či na Mírovém náměstí 
tak vystoupí nejen žáci ZUŠ, ale i profesi-
onální umělci, například V.O.S.A. Plzeň.

Festival Soukání Ostrov (22.–25. září) 
naváže na festival Oty Hofmana (16.–21. 
září), oba festivaly tak společnými silami 
pokryjí svými programy jak malé děti, tak 
studenty a dospělé zájemce o filmy, diva-
dlo, semináře, ale i hudbu. 

Ondřej Šulc Králová 
ZUŠ Ostrov

MDDM ZVE NA OLYMPIJSKÝ BĚH I DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V EKOCENTRU
ZÁPIS DO ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ
Hlavní vlna zápisu proběhne od 1. do 10. 
září. Přihlašovat se můžete online na webu 
domu dětí nebo osobně ve všední dny od 
8.00 do 18.00 hod. v našich kancelářích. 
Do zájmových útvarů je možné se přihlá-
sit i po hlavním termínu v průběhu celého 
roku. 
  
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MDDM  
A EKOCENTRA
26. září   10.00 - 17.00 hod.
Přijďte si vyzkoušet, jak u nás probíhají zá-
jmové útvary v jednotlivých klubovnách, 
tělocvičnách a hernách. Můžete si zacvičit, 
vyzkoušet ricochet, posilovnu, prohléd-
nout si výstavu modelů vláčků, zajezdit na 
autodráze.
Na den otevřených dveří vás zveme v rám-
ci tradiční Michaelské pouti.

OLYMPIJSKÝ BĚH
8. září
18.00 hod., Zámecký park
6. ročník T-Mobile Olympijského běhu, 
který proběhne opět v Ostrově 8. září
Různí běžci, různá místa, jedna myšlenka. 
To je heslo, se kterým je propojen T-Mobile 
Olympijský běh už několik let. Je jedno, jest-
li jsi závodník, nebo běháš jen občas, jest-
li jsi malý, nebo velký, jestli běháš radši ve 
městě, v přírodě, na louce, nebo na dráze. 
Na T-Mobile Olympijském běhu jde přede-
vším o to, hýbat se, a hlavně pro radost.
Tím, že si s námi zaběháš, uděláš dobře 
nejen svému tělu, ale pomůžeš i ostat-
ním. Na T-Mobile Olympijském běhu totiž 
pomáhá každý běžec svou účastí i České 
olympijské nadaci. Z každého startovného 
jde část na podporu sportování dětí, kte-
rým v tom brání nedostatek finančních 
prostředků. A s vaší podporou dokáže na-
dace pomoci dalším mladým sportovcům 
k plnění jejich snů.

PROVOZ BUDOVY MDDM
1. - 10. září: Po - Pá 8.00 - 18.00 hod.
od 13. září:   Po - Pá 8.00 - 20.00 hod.

PROVOZ SPORTOVNÍHO AREÁLU 
Po - Pá 8.00 - 20.00 hod., 
So - Ne 10.00 - 20.00 hod. 

PROVOZ ZIMNÍHO STADIONU OSTROV
Po - Ne 8.00 - 20.00 hod.
Termíny veřejného bruslení dle aktuálního 
rozpisu ledové plochy. Rozpis k dispozici 
vždy na nástěnce zimního stadionu, na webu 
MDDM a FB zimního stadionu Ostrov

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

Dagmar Gburová
MDDM Ostrov

Jsme Karlovarská Korunní s.r.o., 
člen skupiny Kofola Československo. 

NYNÍ POTŘEBUJEME  
DOPLNIT NÁŠ TÝM O :

Chceš pracovat v jedné z nejzná-
mějších českých společností?
Hledáš stabilitu a jistotu 
dlouhodobého zaměstnání?
Chceš se přiučit něčemu novému?
Pak jsi pro nás ten pravý (ta pravá)!

Místo výkonu práce - Stráž nad Ohří.

Julie Charvátová, 724 827 552, julie.charvatova@korunni.cz

• operátora mechanika, který 
se bude starat o bezproblémový 
chod výrobní linky (nepřetržitý 
provoz),

• mechatronika, který se bude 
starat o elektro údržbu strojů 
(nepřetržitý provoz). Podmínkou je 
způsobilost dle vyhlášky 50/1978, 
min. § 5,

• předáka, který bude se svým 
týmem řídit výrobní proces na 
svěřeném úseku (nepřetržitý 
provoz), 

• pracovníka kvality, který bude 
kontrolovat kvalitu našich výrobků 
(dvousměnný provoz). Podmínkou 
je odborné vzdělání v oboru 
potravinářství nebo chemie.

Praxi nepotřebuješ! Vše potřebné tě naučíme.PRACOVNÍK  
KVALITY

OPERÁTOR 
MECHANIK

PŘEDÁK

MECHATRONIK
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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

POHLED DO HISTORIE

Tak je nazván soubor čtyřiceti listů - ně-
mecká korespondence Hospodářské sprá-
vy ostrovského panství z let 1851 až 1896, 
tedy z období, ve kterém panství patřilo 
velkovévodům toskánským. Bylo tehdy 
jedním z největších dominií na Loketsku. 
Kromě Ostrova samého byl jeho součástí 
ještě Pernink, Hroznětín a jedenatřicet vsí. 
Korespondence se týká hospodářských 
záležitostí, ale také všeho, co spadalo pod 
patronátní právo vrchnosti, to znamená 
péče o kostely celé farnosti a její hřbito-
vy, také o piaristickou kolej. Většina půdy, 
polí, pastvin a některých rybníků byla již 
propachtována. Majitelé panství v Os-
trově pobývali málokdy, hospodářskou 
správu panství vedl úřednický aparát 
s ředitelstvím v Ostrově. Jeho sídlem byl 
zřejmě dům č. 53 na Starém náměstí, kte-
rý -  jako takřka jediný - přežil veliký požár 
města v roce 1866 a zachoval se z velké 
části v  původní, pozdně barokní podobě. 
Středem působnosti Hospodářské správy 
bylo prosperující lesní hospodářství. Šlo 
o polesí Stráň, Pstruží, Wölfling a Pernink, 
se čtyřmi myslivnami. Svědčí o tom zá-
znamy o prodeji dřeva, zavádění nových 
dřevin, také o technickém řešení likvida-
ce velkých  škod po rozsáhlém polomu. 
Značné příjmy přinášelo také rybníkář-
ství, pro které tu byly dobré předpokla-
dy – početné rybníky a řeka. Také ovšem 
tehdejší zájem o dodávky ryb. Kromě této 

korespondence se v souboru objevují ob-
jednávky stavebních materiálů, jednání  
o nových hospodářských strojích, napří-
klad tříradličný pluh a různé kovové strojní 
součásti, jednání s prestižní pražskou fir-
mou bratří Ringho�erů, ale i s továrnou na 
zemědělské stroje v Halle a.d. Saale. O pl-
nění povinností patronátu svědčí záznamy  
o opravách varhan či kostelů, schvalování 
míst a pomníků na hřbitově. Nechybí ani 
objednávky inzerce v novinách – pražské 
Bohemii. Zajímavý je další zdroj příjmů - 
dodávky živce, přísady k výrobě porcelá-
nu - podle razítka porcelánce v Lokti.

Soubor korespondence, získaný z na-
bídky Aukro, má sice okrajový význam 
pro celkovou historii velkovévodů tos-
kánských a jejich působení v Ostrově, ale 
představuje konkrétní doklady, potvrzující 
zprávy o tehdejším způsobu hospodaření 
a jeho úrovni. Kromě obsahu svědčí jed-
notlivé listy také o podobě, pro tuto dobu 
typické. Nebylo používáno obálek, listy 
se jen skládaly, a to tak, aby vznikla plo-
cha pro adresu, byly opatřené známkami, 
razítky míst a zapečetěné. Vedle adresy  
a často i přes ni byly kurentem zapsány 
poznámky a připomínky, někdy i navržené 
odpovědi. Šlo o prvopisy, někdy i s dalším 
listem, obsahujícím vlastní sdělení. Pro 
tyto texty bylo typické mnoho projevů 
zdvořilosti a úcty. Oslovený příjemce byl 
jak v textu, tak v samé adrese oslovován 

průběžně jako „urozený, vysoce vážený, 
slovutný, velectěný, blahorodý“, v závěru 
pak „v dokonalé úctě a oddanosti“ – a po-
dobně. 

Ve svém úhrnu přibližuje, doplňuje  
a ilustruje tato korespondence charakte-
ristiku hospodaření i písemné komunika-
ce jednoho období v historii města Ostro-
va - tehdy Schlackenwerthu.

Zdenka Čepeláková
                                                   

PÍSEMNOSTI HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY OSTROVSKÉHO PANSTVÍ

STAROSTA S MODROU KRVÍ
Letos je tomu právě 160 let, co byla do 

čela našeho města poprvé zvolena Jeho cí-
sařská a královská Výsost, velkovévoda to-
skánský, Leopold II. Habsburg-Lothringen 
(1797-1870). Starostou města byl zvolen 
celkem třikrát, tedy v letech 1861, 1864  
a 1867. Pozoruhodné je, že to byl jediný 
příslušník domu Habsburg-Lothringen, 
který byl v zemích Koruny české zvolen 
starostou.

Arcivévoda volbu komentoval slovy: 
„Byl jsem zvolen starostou Ostrova, 
je to vyjádření lásky dobrých lidí ke 
mně.“ Kronikář a městský farář P. Wenzl 
Sommer roku 1866 působení arcivé-
vody na městské radnici popsal jako 
„nové požehnané období v dějinách 
Ostrova“. 

Dochoval se nám také zápis ze zasedání 
městského zastupitelstva ze dne 20. září 
1873: bod 5. Návrh obecního předsta-
venstva založit fond, který by byl určen 
k tomu, aby zde byl zřízen trvalý pomník 
Jeho zesnulé c. k. Výsosti, nejjasnějšímu 
panu Leopoldu II., velkovévodovi toskán-

skému, jako nezapomenutelnému dobro-
dinci města Ostrova.

Návrh samotný byl přijat jako usnesení 
všemi hlasy proti jednomu.

Na návrh pana Cornelia Hönla byli pan 
starosta Josef Wolf a pánové městští radní 
Josef Otto a Ottokar Schmidt zvoleni do 
výboru týkajícího se této záležitosti, který 
má za úkol se postarat o založení tako-
vého fondu a představenstvu předkládat 
motivující návrhy.

Původní návrh sochy byl naší veřejnosti 
představen v roce 2017, kdy byla v pro-
storách Staré radnice instalována výstava 
„Toskánští Habsburkové a ostrovské pan-
ství 1808-1918“. Není mi dále známo, jak 
dané usnesení bylo naplněno, ale v jeho 
rodném Toskánsku, ve městě Pietrasanta 
je jeho socha k vidění. 

Na letošním mezinárodním sympoziu 
„Zámecká zahrada v proměnách času  
a významná výročí majitelů ostrovského 
panství“ bude o této zajímavé osobnosti 
přednášet vídeňská historička Dr. Helga 
Schwendinger.

Tímto čtenáře zvu k návštěvě tohoto 
jistě opět zajímavého setkání s minulostí 
našeho města.

Josef Železný

Socha Leopolda II.

Dochovaná korespondence Hospodářské 
správy ostrovského panství.
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POHLED DO HISTORIE

Rád bych čtenáře Ostrovského měsíční-
ku postupně seznámil s několika příběhy 
lidí, kteří prokazatelně pracovali v uzavře-
né oblasti Jizera, na pracovištích národ-
ního podniku Jáchymovské doly. Byla to 
velká skupina lidí, která zde, v obludném 
systému 18 vězeňských táborů vybudova-
ných s jediným záměrem, získat a vytěžit 
uranovou rudu Československa, byla nu-
cena pracovat a žít. Tito lidé byli všemož-
ně zastrašováni, ponižováni, mláceni, trá-
peni hladem, zimou, se záměrem utlumit 
v nich veškerý vzdor a myšlenku na odpor. 

Dne 20. června 1968, po vzniku Klubu 
K 231, se v Praze v katedrále sv. Víta usku-
tečnilo Requiem za oběti násilí. Na Pro-
hlášení vydaném u příležitosti organizace 
této události byla slova výstižně a plně po-
pisující tuto celou jednu etapu budování 
lepší, sociálně spravedlivější společnosti:

„Ozubená kola tohoto obludného, tota-
litně ideologického mechanismu zachytila 
všechny vrstvy našich národů bez rozdílu. 
Katolíky, evangelíky, všechny věřící křesťa-
ny, věřící Židy a atheisty, právě tak jako ko-
munisty, socialisty všech denominací, muže 
i ženy, horníky, hutníky, dělníky z továren, 
mládež a studenty, sokoly, orly, skauty, mi-
losrdné sestry, všechny spiritualisty, faráře  
i arcibiskupy, filosofy, doktory teologie  
a věd, spisovatele a umělce, politiky, práv-
níky, inženýry i lékaře, Čechy, Moravany, 
Slezany, Slováky, Ukrajince, Poláky, Němce 
i Maďary, všechny bez rozdílu…“

Lidé ze všech výše popsaných skupin se 
nacházeli i zde v jáchymovských lágrech, 
pravda s výjimkou žen – ty v jáchymov-
ských dolech nikdy nebyly nasazeny jako 
nesvobodné pracovní síly, i když i o tom se 
uvažovalo. Pokud bude zájem, postupně 
bych několik příběhů zde postupně před-
stavil.

Příběh Zdeňka Mančala
Narodil se v roce 1913 v Litomyšli 

v rodině věřících, později členů Církve 
československé. V mládí byl členem Sva-
zu junáků – skautů RČS. Byl nadporučí-
kem v záloze. Před nástupem do rozhlasu  
v r. 1940 pracoval jako vychovatel v ozdra-
vovně mládeže pro pracující dorost ve Str-
nadlech u Zbraslavi. Už tam se v r. 1939 
zapojil do ilegálního hnutí a domácího 
odboje, kdy navázal kontakt s organizací 
Obrana národa a pomáhal distribuovat 
ilegální časopis „V boj“.

V roce 1940 byl přijat do rozhlasu jako 
český hlasatel. V sobotu 5. května 1945 
zahájil hlasatel Zdeněk Mančal ranní vy-
sílání Českého rozhlasu památnými slovy 
„Je sechs hodin” a dále už pokračoval jen 
v češtině. 

Lidé si to vyložili jako signál, že „už to 
prasklo”, a začali spontánně strhávat ně-
mecké nápisy a vyvěšovat československé 
vlajky. Tak vypuklo zcela neplánovaně 
Pražské květnové povstání. V době, kdy 
bylo studio rozhlasu zničeno, bylo provi-
zorní studio v Husově sboru na Vinohra-
dech, jehož byl členem.

Po válce vstoupil do národně socialistic-
ké strany, kde byl členem kulturní komise. 
Mezi lidmi byl velmi populární, jezdil na 
besedy a přednášky, kde vyprávěl, jak se 
vše odehrálo.

V rozhlase pracoval do 21. února 1948 
– už tehdy, čtyři dny před 25. únorem 
1948, byl při vstupu do budovy rozhlasu 
zastaven a přístup mu byl dvěma policisty 
znemožněn.

Pracoval pak jako kolorovač fotografií. 
Už v březnu 1948 byl předvolán k výsle-
chu, kde podával vysvětlení o některých 
svých kontaktech na členy národně socia-
listické strany, a následně potom v květnu 
1949 byl na statku v Nebřenicích, kde v té 
době dělal správce, zatčen. 

Vyšetřovateli byla sestavena poměrně 
velká skupina obžalovaných, která podle 
nich měla za cíl svrhnout za pomoci armá-
dy a ozbrojeným pučem vládu a provést 
převrat. Většina členů skupiny byla dne  
11. srpna 1949 odsouzena Státním sou-
dem v Praze. Ve skupině byly dva doživot-
ní tresty – Bohumil Moravec a Vojtěch Ko-
lář. Mančal sám byl za neoznámení trestné 
činnosti odsouzen na pět let těžkého žalá-
ře a k dalším trestům. Po odvolání mu byl 
Nejvyšším soudem trest snížen na tři roky.

Následoval převoz z Pankráce do Trest-
ního ústavu pro muže v Plzni-Borech. 

Záhy byl poslán poznat práci v uranových 
dolech Jáchymovska. Pobýval tam zcela 
jistě v táboře Rovnost. 

Propuštěn byl v květnu 1952 a živil se 
manuálně jako stavební dělník a skladník. 
Vrátil se a záhy se musel sám starat o svou 
dcerku Dášu, neboť jeho žena byla zavřena 
jako členka zelené internacionály. 

Na životě rodiny se to pak podepsalo. 
Rehabilitace v r. 1968 mu byla znemož-
něna, bylo mu zamítnuto udělení statu-
su protifašistického bojovníka a 5. srpna 
1975 umírá na srdeční selhání.

Dne 4. května 2017 mu byla v Praze na 
domě v Moravské ulici č. 45 odhalena pa-
mětní deska.

Ze vzpomínky J. Španihela na pobyt na 
Jáchymovsku:

„Ze známých starších skautů vzpomí-
nám na brášku Zdeňka Mančala, známého 
rozhlasového hlasatele z doby Pražského 
povstání v květnu 1945. Tehdy nepolapitel-
ně vysílal z různých míst Prahy a teď se ocitl 
mezi námi s trestem, myslím, 18 let Státní-
ho soudu. V táborovém kině, kde jsem měl 
na starosti promítání určeného filmu, byl 
tehdy promítán film o Pražském povstání 
a osvobození sovětskou armádou a v au-
tentických záběrech byl na filmu i hlasatel 
Zdeněk Mančal. … Všichni jsme tleskali  
a volali slávaaaa, nazdáárrr a podobně. 

Velitel přerušil promítání – rozsvítil jsem 
v sále a na vysvětlenou jsme řekli veliteli: 
„Tady sedí, pane náčelníku, sám Zdeněk 
Mančal!“ 

Velitel byl z toho celý tumpachový  
a poručil mi, abych to promítl ještě jednou, 
ale prý pomalu, což však na Meoptonu II bylo 
vyloučeno. Film se v klidu dopromítal, rozsvítil 
jsem a velitel říká, že tomu vůbec nerozumí…“ 

Zdeněk Mančal se svými třemi roky strá-
venými v kriminálech dopadl ještě dobře. 
Mnozí jiní účastníci Pražského povstání 
dopadli hůře, např. škpt. Jaromír Nechan-
ský a Veleslav Wahl skončili 15. června 
1950 na popravišti, generál Karel Kutlvašr 
v kriminálech strávil skoro 12 let. Kriminál 
neminul sice ani Josefa Smrkovského – 
komunistu, ale to už je jiný příběh. 

Lubomír Modrovič

JEDEN Z MNOHA ZAPOMENUTÝCH POLITICKÝCH VĚZŇŮ

Zdeněk Mančal

Zdeněk Mančal s technikem  
Českého rozhlasu
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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

POHLED DO HISTORIE

Je tu opět září, a žáci tak po letních ra-
dovánkách znovu vyráží za svými školními 
povinnostmi. Pojďme si v této souvislosti 
připomenout jedno malé výročí. Je tomu 
totiž právě 65 let, kdy byla v září 1956  
v Ostrově zahájena výuka v nové škole. Po 
roce 1945 se Ostrov zásadně měnil, a pře-
devším díky uranovému průmyslu počet 
obyvatel značně narůstal. Kapacity stávají-
cích školských zařízení tak byly brzy nedo-
statečné, o čemž svědčí i záznam v kronice 
města z let 1948 až 1955:   

Při školské reorganizaci vznikla zde os-
miletá a jedenáctiletá střední škola. Ře-
ditelem prvé byl ustanoven s. Vitoch, od  
r. 1954 pak s. Chudáček. Na jedenáctilet-
ce byl nejprve ředitelem s. Már a po jeho 
úmrtí s. Staněk. Obě školy zápasí s nedo-
statkem místa, proto vyučování v nižších 
třídách probíhá ve směnách. Pomocná tří-
da byla otevřena i v družině mládeže, kte-
rá sama o sobě je nedostatečně vybavena. 
Situace se poněkud zlepší otevřením nové 
jedenáctiletky na sídlišti, avšak perspektivy 
ukazují, že i pak nebude dostatek prostoru,  
a pomýšlí se na stavbu další osmiletky.

Nové školské zařízení v dnešní Mysl-
bekově ulici bylo postaveno jako jedenác-
tiletá střední škola se třemi stupni výuky. 
Škola byla slavnostně otevřena 9. září 1956 
u příležitosti Dne horníků. Slavnostního 
aktu se účastnili nejen okresní a krajští 
funkcionáři, ale dorazil i zástupce minis-
terstva školství a kultury. Stávající jedenác-

tiletá škola v objektu bývalého sirotčince 
(dnešní základní škola v Krušnohorské 
ulici) se otevřením nové budovy změnila  
v II. osmiletou střední školu a vedení se 
zde ujal Josef Chocholouš. Prvním ředi-
telem nově postavené jedenáctiletky byl 
jmenován Jan Staněk. 

Roku 1956 měly tři ostrovské školy již 
celkem 50 tříd oproti 38 třídám v roce 
1954. Počet žáků také razantně vzrostl. 
Roku 1954 bylo uváděno 640 žáků, po 

otevření nové školy jejich počet stoupl na 
1 752. Také počet učitelů se razantně zvý-
šil, v roce 1954 jich zde bylo jen 21, roku 
1956 bylo již potřeba 65 pedagogů. Vrať-
me se ale zpět do Myslbekovy ulice, do 
tehdejší jedenáctiletky. Roku 1958 se ujal 
vedení školy Josef Vinš. Když nový ředitel 
přebíral školské zařízení, nebylo vše ješ-
tě zcela hotovo. Školní budova byla sice 
nová a poměrně dobře vybavená, okolí 
školy však stále připomínalo staveniště. 
Školní zahrada ani hřiště nebyly oplo-
ceny. Dva roky po zahájení výuky ležely 
před budovou ještě hromady stavebního 
odpadu. Roku 1963 došlo k zásadní změ-
ně ve výuce. Nejvyšší třídy nyní střední 
všeobecné vzdělávací školy se odděli-
ly a dočasně se přestěhovaly do I. patra 
tehdejší IV. základní školy v Klínovecké 
ulici. Odchodem vyšších tříd tak vznikla 
samostatná V. základní devítiletá škola. 
Jejím prvním ředitelem se stal Bohuslav 
Císařovský. 

Roku 1996 získala škola u příležitosti  
40. výročí založení čestný název Základní 
škola Josefa Václava Myslbeka.  Zároveň se 
v roce 1996 stala součástí školy i nedaleká 
mateřská škola a byla také otevřena první 
speciální třída pro žáky s vývojovými po-
ruchami učení. V letech 1996 až 2013 se 
škola u nadaných žáků věnovala také roz-
šířené výuce jazyků. Kapacita školy dnes 
činí 662 žáků.  

Přeji všem žákům nejen na Myslbekově 
škole mnoho úspěchů a radosti ve studiu. 

Josef Macke           

HOLA, HOLA, ŠKOLA VOLÁ ANEB MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA HISTORIÍ 5. ZŠ 

Dnes již historická pohlednice Myslbekovy školy, sbírka Josef Macke.

Září 1958, žáci ročníku 1956–1959 s třídním profesorem Jiřím Janischem před tehdejší 
jedenáctiletkou. Snímek poskytla Marie Faltová.  
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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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Z REDAKČNÍ POŠTY

Poslední dobou se nám ve schránkách 
střídají informace o chystané výstavbě 
nových hal v areálu Škody, n. p., Plzeň, zá-
vod Ostrov. Vyráběly se tu kdysi trolejbusy 
a určitě není v Ostrově domácnosti, kde by 
aspoň jeden její člen neměl na tuto továr-
nu vazbu. V minulém měsíčníku jsme měli 
střízlivé informace a do schránek dostává-
me jen poplašné zprávy psané palcovými 
titulky, nicméně informačně dost chudé. 
Svůj pracovní život mám již dlouho za 
sebou, a tak by mi mohla být taková po-
lemika mezi zapálenými odpůrci a střízli-
vými zastánci jedno. A vidíte, není. Patřím 
mezi pamětníky, kteří ještě zažili konec 
Jáchymovských dolů, tehdy spousta mých 
sousedů měla strach, co bude. A tehdy 

stát rozhodl a na místě bývalých dílen pro 
uranové doly vznikla moderní továrna na 
trolejbusy. Lidé měli práci a vyrábělo se tu 
ještě po roce 1989 a každý byl rád. Dnes je 
možná práce dost, ale to přece neplatí na-
vždy, podívejte se, co se děje na Sokolov-
sku a co se světovou ekonomikou udělala 
pandemie covidu. Právě proto si myslím, že 
je dobře, aby se místo Škodovky postavily 
haly. Vždyť kde jinde by měly stát než na 
místě, kde vždycky byl průmysl? Kde je na-
víc dnes přímo sjezd z obchvatu, a kamiony 
tak nebudou jezdit přes město. Kde byli ti, 
bůhvíkým placení, bojovníci proti halám, 
když se zavírala Škodovka? Proč jim nevadí 
průmyslová zóna na jihu? Nikdy jsem od 
nikoho z nich nečetla nic o tom, jak chtějí 

zajistit v budoucnu práci pro lidi. Najed-
nou jsou tohle ochránci Věže smrti? Vždyť 
včera ani nevěděli, kde stojí, a najednou se 
jí zaklínají? Přijde mi to opravdu směšné. 
Ruku na srdce, žádná památka UNESCO 
nevytvoří tolik pracovních míst jako prů-
myslová zóna. Myslím, že v tom je docela 
něco jiného než touha po blahu Ostrova, 
že to je jen osobní zášť proti lidem z vedení 
města. Stačí se kolem sebe rozhlédnout, jak 
naše město rozkvetlo za poslední desetiletí. 
Úspěch a schopnosti se u nás nikdy neod-
pouštěly. A o to víc fandím panu starostovi 
a celému vedení Ostrova, protože ne slovy, 
ale činy dokázali, že o město umí pečovat 
a vidí dál než na špičku vlastního nosu.

Jaroslava Vondráčková

NÁZOR NEJEDNOHO OBČANA NA BUDOUCNOST 
AREÁLU BÝVALÉ ŠKODOVKY

Alespoň tak to tvrdí firma Panattoni 
ve své reklamě v Ostrovském měsíčníku 
(7/21), když žádá zastupitele města Ost-
rov o změnu územního plánu, spočívající 
v navýšení maximální výšky budov ze sou-
časných 12 m na 22 m v areálu bývalé Ško-
dovky v Horním Žďáru.

Když jsem se jako občan začal o tuto 
záležitost zajímat, byl jsem překvapen, že 
nebyla ze strany vedení města prezento-
vána žádná studie či odborný posudek, 
který by toto tvrzení investora podpořil, 
a ještě více skutečností, že zastupitelé ani 
takový dokument k rozhodnutí nepoža-
dují. Naprosto nedostatečné zdůvodnění 
v reklamě, že snížení dopravy bude dosa-
ženo lepším vytěžováním, nelze brát váž-
ně už jen proto, že investor není zároveň 
provozovatelem a tvrdí, že ho ani nezná. 
O následné vymahatelnosti těchto slibů 
ani nemluvě.

Na zasedání zastupitelstva města dne 
23. 6. 2021 sice jeden zastupitel zmiňoval 

vyjádření logistických expertů, že vyšší 
budova bude znamenat pokles počtu ob-
sluhujících kamionů, nicméně jeho jméno 
ani argumentaci neuvedl.

Rozhodl jsem se tedy jedno takové 
vyjádření nabídnout. Článek mi poskytl 
Michael Rada, mimo jiné 5 let lektor Lo-
gistické akademie. Je míněn jako výzva 
k souboji argumentů s výše uvedenými či 
spíše neuvedenými experty.

Na rozdíl od solventního developera 
však nemohu článek prezentovat v plném 
znění, ale pouze udělat výtažek nejdůleži-
tějších myšlenek:

Navrhovaná výška budov 22 m je 10 m 
nad standardem, jenž sám o sobě je po-
važován za chybný, protože ve většině 
případů jsou takto vysoké budovy v celé 
výšce využívány v méně než 10 % případů 
a zbytek představuje prostor, který je nut-
no navíc osvětlovat, vytápět, klimatizovat 
a obhospořadovat. Výška 22 m indikuje jen 
dvě možnosti – výškový automatizovaný 

sklad (zde ale nesedí 100 000 m2 plochy) 
nebo první novodobý vícepatrový sklad.

Otázkou zůstává, proč metry navíc 
(nebo větší část) nejsou zapuštěny do 
země. Důvodem není jen vizuální stránka 
budovy, ale hlavně výrazné snížení energe-
tické náročnosti, která s narůstajícími tep-
lotami, a hlavně jejich výraznými výkyvy 
roste. Zároveň klesá riziko poškození na-
příklad silným větrem, protože zapuštěná 
budova je lépe chráněna.

Dnes kalkulovaná kapacita 1 000 ka-
mionů denně při 24 hodinovém provozu 
nesedí, protože je to kapacita, které lze 
dosáhnout například 10x menším skla-
dem sloužícím jako tzv. CROSS-DOCK, či 
překladiště. S tímto souvisí i velikost plá-
novaného odstavného parkoviště, které 
při ostrém provozu není dostatečné.

Pan Rada pak dodává, že za 30 let pra-
xe se nesetkal s tím, aby někdo investoval 
více proto, aby mohl vydělat méně.

Pavel Luksch

VYŠŠÍ HALY = MÉNĚ KAMIONŮ?
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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

Poznejte
unikátní jáchymovské podzemí,
aniž byste museli fárat 500 m pod zem.

Navštivte štolu, která je věrnou kopií dolu Svornost,
včetně výztuh, výdřev, vrtů, závalů, důlní techniky, šachetních
zdviží, uranových žil, potrubí s radonovou vodou a krápníků.

Rezevace prohlídek a kontakt:
Návštevnické informační centrum lázní Jáchymov

T. G. Masaryka 387, 362 51 Jáchymov
infocentrum@laznejachymov.cz

+420 353 831 618www.LazneJachymov.cz
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dnešní on-line dobu a  v neposlední řadě pak 
dává nezapomenutelné zážitky, které společně 
prožívají,” říká Lucie Bursíková, sólistka a tre-
nérka skupiny Mirákl.

To, jak se Mirákl posunul i v době covidových 
omezení, budou mít diváci možnost vidět již 
v září, kdy se tanečníci představí v rámci dětské-
ho filmového festivalu i mezinárodního diva-
delního festivalu Soukání. Zároveň v září přivítá 

nové tanečníky do nejmladších věkových tříd. 
Novinkou jsou také open lekce pro zájemce 

z řad veřejnosti jakéhokoliv věku. Skupina, kte-
rá působí i při základní umělecké škole, je bude 

pořádat ve spolupráci s  domem kultury, který 
je její domovskou scénou. 

Andrea Burešová
vedoucí souboru Mirákl

TANEČNÍCI MIRÁKLU PRACOVALI POD VEDENÍM ČESKÝCH 
I ZAHRANIČNÍCH LEKTORŮ

Na fotce: Lucie Bursíková, sólistka a trenérka skupiny. Fotograf: Dominika Dostálová

TURISTÉ ZVOU:
4. 9. Z Horní Blatné na bývalý 

cínový důl Sauersack
11. 9. Český les: Tři Sekery – 

Tachovská huť –  Broumov
16. 9. Německo: Pohoří Harz (4 dny)
18. 9. Boží Dar – Horní Blatná
25. 9. Německo – hrad Falkenberg
26. 9. Předhůřím Šumavy – Soběšice 

(4 dny)
Akce jsou přístupné i nečlenům. 
info na  www.kctkvary.cz
�w@volny.cz; 603 209 270

František Wohlmuth
předseda KČT Slovan Karlovy Vary

Přijďte se za námi se svým dítkem podívat dne 21.9.2021 v 17:00h 
na zimní stadion v Ostrově.
Ukážeme vám jak pracujeme s dětmi formou hry na ledě.
Zapojte i vaše děti s námi do hry.
Na vás a vaše děti se budou těšit HC Čerti Ostrov 



Ostrovský měsíčník | ZÁŘÍ 202126 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

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: 607610182
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. září 2021.

do říjnového čísla je 15. září.

Město Ostrov v září oslaví 
690 let od svého vzniku. 
Foto archiv města Ostrova.

Půjčíme Vám
od 5 do 100.000,- Kč

Volejte obchodního zástupce

Mobil: 727 895 461
rpsn od 123,69 %

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

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

servis oken a dveří

Očkování je dobrovolné a hraze-
né z veřejného zdravotního pojištění, 
a proto se mohou nechat zdarma očko-
vat všechny osoby, které jsou přihláše-
né k veřejnému zdravotnímu pojištění 
v České republice. 

Očkuje se převážně očkovací látkou 
COMIRNATY (BionTech/Pfizer). 

Certifikát EU covid-19 je k dispozici 
ihned po očkování na Očkovacím portálu 
občana ocko.uzis.cz, kde si ho za pomo-
ci data narození a v registraci zadaného 
e-mailu a telefonního čísla můžete násled-
ně vyzvednout.

U nezletilých ve věku 12 až 15 let (včet-
ně) je u očkování nezbytná přítomnost zá-
konného zástupce (postačuje přítomnost 
pouze jednoho) a je možné pouze v očko-
vacím centru v KV Aréně v Karlových 
Varech, popř. v nemocnici v Chebu nebo 
očkovacím centru v Sokolově.

Nezletilí zájemci o očkování, kteří jsou 
starší 16 let, nemusí k aplikaci očkování 
dorazit v doprovodu zákonného zástup-
ce. Sám nezletilý zájemce může udělit in-
formovaný souhlas s očkováním (výjimku 
tvoří pouze osoby se sníženým intelek-
tem). Souhlas nemusí být písemný, očko-

vací místo si jeho písemnou formu ovšem 
může vyžádat.

Registrovat k očkování se mohou i oso-
by, které nemají veřejné zdravotní po-
jištění na území České republiky nebo 
Evropské unie a dlouhodobě v České 
republice pobývají.  Registrovat se tak 
mohou například i cizinci dlouhodobě 
žijící v ČR. Očkování si v takovém případě 
zájemce hradí sám. Maximální cena jedné 
dávky nepřesáhne 810 korun.

Rádi zodpovíme základní dotazy 
a pomůžeme Vám  s registrací na očko-
vání proti COVID-19 od pondělí do pát-
ku od 8.00 do 15.00 hodin.

Pro ostrovské občany  ve věku 67+ 
nebo držitele průkazu ZTP, ZTP/P zá-
roveň pomůžeme zajistit dopravu na 
očkování Senior expresem.

Volejte asistenční linky Městské-
ho úřadu Ostrov: 354 224 995 NEBO 
354 224 996

(red)
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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

OČKOVÁNÍ V OSTROVĚ

PŘIJĎTE SI NAKOUPIT OBLEČENÍ, 
HRAČKY, KOČÁRKY, AUTOSEDAČKY…

VŠE PRO DĚTI 0-14 LET

V OSTROVĚ
V 1. PATŘE DOMU KULTURY

prodej 10–16 hodin

v sobotu

4. září 2021

 

VSTUPNÉ 2 KČ
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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

VÝHERNÍ KŘÍŽOVKA

Vážení čtenáři, 

správné znění tajenky křížovky z minulého 
čísla je Karel Strmiska.  Z úspěšných luštitelů 
jsme vybrali Kateřinu Žaloudkovou z Ostro-
va, která si může v Infocentru domu kultury 
vyzvednout dvě volné vstupenky na vybrané 
představení Domu kultury Ostrov. 

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

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

Září, to je vždy měsíc, kdy se děti vrací do 
škol, a tak si pojďme dnešní tajenkou připo-
menout jednoho ostrovského učitele. (Viz 
tajenka) se narodil 2. listopadu 1914. Své 
první učitelské místo nastoupil v září 1937 
na české škole v Karlových Varech. Od 1. září 
1938 byl ustanoven řídícím učitelem v Nové 
Roli. Školu vedl ale jen krátce, kvůli překotné 
době byl totiž povolán do armády. Po válce 
se na Karlovarsko vrátil. V září 1945 byl jme-
nován správcem obecné školy v Ostrově. Za 
svůj dlouhý profesní život předával vědo-
mosti žákům nejen v Ostrově, ale i v celém 
okolí. Vzdělávání oddaný pedagog zemřel 
14. března 2001.

(red)

STĚHOVÁNÍ
ČR + EVROPA
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353 220 554
602 444 940
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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: 607610182
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

TAJENKA KŘÍŽOVKY O CENY
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Hřbitovní kostel sv. Jakuba Vě tšího
14.00 / představení zrekonstruovaných historických hrobů významných

osobností Ostrova, modlitba za zemřelé
Kostel sv. Michaela archandě la a Panny Marie Věrné
19.30 / Barokní lesk trubky a varhan, koncert / vstupné 90 Kč / předprodej TIC Zámek

Kostel sv. Michaela archandě la
a Panny Marie Věrné
09.00 / poutní mše svatá
10.30 / průvod ke klášternímu kostelu
13.00, 14.00 a 15.00 /
varhanní mini koncerty

Staré náměstí
10.00 – 17.00 /
Stánkový prodej, pouťové atrakce ad.
10.15 / Mažoretky + zahájení pouti
10.30 / Staropražští pardálové

podium u kašny
12.30 / Slapdash Rockabil ly

podium u kašny
13.30 / Staročeské písně s flašinetem

u morového sloupu
14.30 / Zavěšený kafe

podium u kašny
15.30 / Kaufband

u morového sloupu

Farní zahrada
10.30 – 16.00 /
tvoř ivé dílny pro dě t i ,
malování na obličej,
hl ídací centrum s DC Žabička
11.00 / Manč iny pohádky, DIFadlo z.s.
14.30 / Kuchyňská skř íň , divadelní

spolek Pruhované panenky
17.00 / Swing Melody, koncert

Stará radnice
10.00 – 17.00 /
Fotografem nejvzácně jších zvířat,
výstava fotografi í Tomáše Jůnka

MDDM Ostrov a Ekocentrum
10.00 – 17.00 /
- Den otevřených dveř í
- Ostrovská kolejnice,
výstava železničních Modelů

ANNA K

Klášterní areál
11.00 – 18.00 /
prohlídky klášterního areálu, porcelán
workshop, karikaturista, lokální
pivovary, občerstvení ad.
11.00 / zahájení klášterních slavností

u kostela
11.00 / Valdštejnovi trubač i , u kostela
11.30 / Alison, podium
13.00 / Princezna na hrášku,

česko-německá pohádka,
podium

14.00 / Valdštejnovi trubač i , podium
14.30 / Dravci v letu, klášterní zahrada
15.00 / Ensemble Flair , podium
15.30 a 16.30 / Dravci v letu

klášterní zahrada

18.00 podium

IC Zámek Ostrov
9.30 – 17.00 /
Expozice př ístupné zdarma,
poslední prohlídka v 16.30
- Ostrovský porcelán, Dvorana zámku
- Zámecká zahrada v proměnách času,

Sala terrena
- Šlikové na ostrovském panství /

Bohatství a moc
podkroví zámku

Změna programu vyhrazena

SOBOTA 25. ZÁŘÍ 2021

NEDĚLE 26. ZÁŘÍ 2021

@dkostrov
dum_kultury_ostrov

dkostrov.cz

@mestoostrov
mestoostrov
icostrov.cz/klasterni-slavnosti
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