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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

PRVNÍ KONCERT ZA OSTNATÝMI DRÁTY

I ve větách tak trochu zbytečných lze 
najít výjimku.

Určitě se vám stává, že se potkáte s větou 
takzvaně zbytečnou. Určitě jste jich mnoho 
vyslovili a určitě jich ještě mnoho vyslovíte. 
Ne vždy si ale uvědomíte, nebo uvědomíme, 
že právě vyřčená věta byla naprosto zbyteč-
ná. A nemusíme chodit nijak daleko. Stačí si 
představit situaci, kterou všichni dobře zná-
me. Dohadujete se o něčem s partnerem, 
emoce stoupají (tedy samozřejmě u něj, vy 
jste přece v klidu) a z vás najednou vyletí 
věta: „Uklidni se!“ A teď přichází moment 
rekapitulace vyslovené věty zbytečné. Stalo 
se vám někdy, že by se ten druhý po takové 
větě skutečně uklidnil? Mně tedy nikdy, vět-
šinou to má úplně opačný efekt.

Nebo když procházíte dětským poko-
jem a na zemi se válí ponožky, pastelky 
a podobné roztroušené předměty. Nedá 
vám to, začínáte věci sbírat a při tom sbě-
ru se otočíte na své ratolesti, řka větu zby-
tečnou: „Vy to nevidíte?“ A je tady opět 
rekapitulace. Stalo se někdy někomu na 
světě, že by po takové větě děti vyskoči-
ly a řekly: „No jo!“ a pustily se do úklidu? 
Ne, nestalo. Další příklad můžeme najít při 
cestě na nákup, kde přichází klasická otáz-
ka: „Je ten vlašák čerstvej?“ No jasně že je 
čerstvej. Na to si snad umíte, nebo umíme, 
odpovědět sami, protože se ještě nikdy 
nestalo, že by prodavač řekl: „NE, ten už 
tady máme 3 dny.“ 

A takových vět je celá řada a najít je není 
pro nikoho z nás problém. Horší je si uvě-
domit, že věty typu: Já se ti ozvu. Chovej se 
tam slušně! Zavři tu ledničku! Nejezdi tak 
rychle! My někam spěcháme? Můžu dál? 
jsou ony věty zbytečné. 

Je ale jedna věta, která by se dala zařa-
dit do seznamu zbytečných, ale zbyteč-
ná vůbec není. Řekněme, že má jakousi 
výjimku. Mám na mysli větu: „A dávej na 
sebe pozor!“ Stalo se vám někdy, že jste 
byli po vyřčení téhle věty víc opatrní? Že 
jste se třeba 2x rozhlédli na přechodu pro 

chodce, protože jste si vzpomněli, že prá-
vě před chvílí vám někdo řekl, abyste na 
sebe dávali pozor? Mně tedy nikdy. Touhle 
větou častujeme někoho, na kom nám zá-
leží, koho máme opravdu rádi, a i když ta 
věta zní jako zbytečná, rozhodně zbyteč-
ná není. Je možná tak trochu sobecká, ale 
vlastně touto větou říkáme: „Bylo by mi 
moc líto, kdyby se ti něco stalo, protože 
tě mám rád.“ Ne náhodou ji říkají nejčas-
těji maminky a zamilovaní, když se loučí.  
A přestože se s Vámi dnes rozhodně ne-
chci loučit, závěrem vám všem vzkazuji: 
„Dávejte na sebe pozor!“

Jan Bureš, 
       starosta města Ostrova

DEN 
SE STAROSTOU
Zveme vás na tradiční den se sta-
rostou, který se uskuteční ve stře-
du 20. října 2021 od 15 hodin na 
Městském úřadě Ostrov v zasedací 
místnosti rady města.

V sobotu 11. září 2021 se v rámci Dnů 
evropského dědictví v Ostrově u Rudé 
věže smrti uskutečnil historicky první 
Koncert za ostnatými dráty. V programu 
vystoupili zpěvačka, kytaristka, textařka 
a hudební skladatelka Eva Henychová  
a legendární hudebník Jaroslav Hutka  - 
osobnost, která byla výrazným symbo-
lem protestu proti komunistickému reži-
mu a výraznou tváří sametové revoluce. 
Dvouhodinový hudební program přilákal 
řadu zájemců nejen o samotný koncert, 
ale také o národní kulturní památku za-
psanou na Seznam světového kulturního 
dědictví UNESCO. Ve spolupráci s Kon-
federací politických vězňů, jakožto vlast-
níkem tohoto objektu, bychom rádi na 
tomto místě již příští rok, v rámci tradič-
ního Jáchymovského pekla, zorganizovali 
kulturní akci nadregionálního významu. 
Již dnes navazujeme kontakty s tvůrci 
seriálu Zdivočelá země s cílem, aby se 
v tomto unikátním prostředí setkaly ta-
kové osobnosti, jako jsou režisér Hynek 
Bočan, autor hudby Zdeněk Barták, či 
představitelé hlavních rolí Jiří Schmitzer, 
Martin Dejdar a v neposlední řadě inter-
pretka ústřední písně Marta Kubišová. 

Rádi bychom k tomuto místu připoutali 
maximální pozornost široké veřejnosti. 
Rudá věž smrti, a zejména ti, kteří zde ne-
skutečně trpěli, si to zaslouží. 

Marek Poledníček,
místostarosta města Ostrova

Hostem historicky prvního Koncertu  
za ostnatými dráty byl legendární  

hudebník Jaroslav Hutka

Eva Henychová byla druhou účinkující na 
prvním Koncertu za ostnatými dráty
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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

Výška haly společnosti Panattoni v areá-
lu bývalé Škody Ostrov vyvolává ve městě 
mnoho protichůdných názorů.  Inves-
tor požaduje schválení změny výšky haly 
z původně plánovaných 14 metrů na 22 
metrů. „Ve městě jsou slyšet hlasy, které 
s tímto návrhem nesouhlasí, ale také hla-
sy, které souhlasí. Třetí skupinou jsou lidé, 
kteří buďto spoléhají na to, že my jako 
zastupitelé rozhodneme správně, nebo je 
jim to takříkajíc jedno,“ vysvětluje starosta 
Ostrova Jan Bureš. A protože se nedá jed-

noznačně říci, kde je většina, začalo vede-
ní města přemýšlet o vyhlášení referenda. 
„Musíme zjistit, zda lze k takovéto proble-
matice referendum vyhlásit, nakolik je pro 
nás jako zastupitele jeho výsledek závazný 
a kolik by to stálo. Poté se rozhodneme, 
zda referendum vyhlásíme, nebo ne,“ do-
dává starosta s tím, že s referendem nemají 
radní Ostrova žádnou zkušenost, a proto 
chtějí nejdříve zjistit všechny podrobnosti. 

(kor)

V sobotu 11. 9. 2021 bylo podepsáno 
Memorandum o vzájemné spolupráci 
mezi Konfederací politických vězňů ČR  
a městem Ostrov. 

Podpis memoranda je vyústěním dlou-
holeté spolupráce města s Konfederací 
politických vězňů ČR v rámci zpřístupně-
ní a udržování Rudé věže smrti v Ostrově, 
která byla zapsána na Seznam světového 
kulturního dědictví UNESCO.

Společným zaměřením další spolupráce 
obou stran je společná péče o Rudou věž 
smrti s cílem vybudování mezinárodního 
vzdělávacího centra a památníku nejen ot-
rockých prací na Jáchymovsku, ale také mís-
ta připomínajícího další zločiny komunistic-
kého režimu, zmařené lidské životy a utrpení 
bývalých politických vězňů a jejich rodin. (jj)

ZMĚNÍ SE ZPŮSOB 
HRAZENÍ ODPADŮ

Nová legislativa ze zákona o odpadech zcela 
vypustila možnost vybírat úhradu za shroma-
žďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů od fyzických 
osob na základě smlouvy dle § 17 odst. 6 zákona 
185/2001 Sb., podle které se město Ostrov do-
sud řídilo. Nyní je toto nahrazeno poplatkem za 
odkládání komunálního odpadu dle novelizova-
ného zákona o poplatcích č. 565/1990 Sb. Zákon 
nabízí několik variant stanovení poplatku. Aby-
chom byli co nejblíže stávajícímu modelu, který 
fungoval, kdy občané platili za objem nádoby  
a četnost vývozu a zaplacené úhrady pokryly 
náklady na svoz KO a provoz sběrného dvora, 
vybrali jsme podobnou alternativu a zvolili jsme 
stanovení poplatku mimo jiné dle kapacity sou-
střeďovacího prostředku pro nemovitou věc na 
odpad v litrech. Dle metodiky Ministerstva fi-
nancí byl použit vzorec pro výpočet poplatku. Při 
propočtu dle stanoveného vzorce by současným 
platbám nejvíce odpovídala částka 0,70 Kč za 1 l 
sběrné nádoby.

Nejčastěji se u nás používají nádoby o objemu 
120 l s vývozem 1x za 14 dní, kde se cena zvýší  
o 351 Kč za rok, z nynějších 1 665 Kč na 2 016 Kč 
za rok. U kontejnerů, které stojí před panelový-
mi domy, tedy o objemu 1 100 litrů, se při nyní 
nejčastějším typu vývozu 1x za týden cena zvýší 
ze současných 28 370 Kč na 36 960 Kč za rok.

Poplatek se mírně zvýší oproti současným 
platbám, avšak toto nové navýšení by v násle-
dujících 1-2 letech pokrylo i stoupající sklád-
kovací poplatek, který je dle nového zákona  
o odpadech každoročně navyšován. Předpo-
kládáme, že tento poplatek bude platit pro ob-
čany minimálně následující 2 roky.

Z poplatku za svoz komunálního odpadu 
je mimo výše uvedený svoz KO a provoz sběr-
ného dvora, kam občané mohou ukládat další 
odpady, které nepatří do černých nádob v uli-
cích, např. objemný odpad, hrazen také úklid 
nepořádku okolo nádob na separovaný odpad 
i směsný komunální odpad, tedy tzv. černé 
skládky. Tento nepořádek způsobují, bohužel, 
sami obyvatelé města Ostrov. Toto vše si musí 
občané hradit sami, město samo ze svého roz-
počtu dotuje tzv. jarní a podzimní úklid, tedy 
přistavování VOK na objemný odpad, dále 
město dotuje ze svého rozpočtu svoz bioodpa-
du, který je pro občany zdarma.

Podrobnější výklad nových vyhlášek týkají-
cích se poplatku a celkově odpadového hospo-
dářství bude zveřejněn v příštím vydání OM.

Jana Punčochářová,
tajemnice úřadu 

Městský úřad Ostrov

Informace pro poplatníky daně z ne-
movitých věcí týkající se uplatnění osvo-
bození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona 
č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“) na zdaňovací období roku 2022. 

Finanční správa upozorňuje poplatníky 
daně z nemovitých věcí, kteří si v daňo-
vém přiznání nárokují osvobození podle 
§ 4 odst.1 písm. k) zákona, že k 1. 1. 2020 
došlo k novelizaci tohoto ustanovení. 

Pro zdaňovací období roku 2020 a 2021 
bylo možné na základě přechodných usta-
novení uplatnit osvobození podle zákona 
ve znění do 31. 12. 2019 i ve znění od 1. 1. 
2020. Od zdaňovacího období roku 2022 
JIŽ NELZE UPLATNIT OSVOBOZENÍ pod-
le § 4 odst. 1 písm. k) zákona ve znění do 
31. 12. 2019 u: 

- pozemků remízků, hájů, větrolamů  
a mezí na orné půdě a trvalých travních 
porostech, pokud nesplňují definici krajin-
ných prvků (skupina dřevin, stromořadí, 
travnatá údolnice, mez, příkop, mokřad)  
a nejsou zapsány v evidenci ekologicky vý-

znamných prvků v evidenci využití půdy 
(dále jen „LPIS“), 

- pozemků ostatních ploch, které nelze 
žádným způsobem využívat, pokud se ne-
jedná o pozemky ostatních ploch mimo 
zastavěné území obce, které nejsou užívá-
ny k podnikání, na kterých se nachází pří-
kop, mokřad, močál, bažina, skalní útvar, 
rokle nebo strž. 

Poplatníkům, kteří si na rok 2021 shora 
uvedené osvobození uplatňovali a počína-
je 1. 1. 2022 nesplňují výše uvedené pod-
mínky, vzniká povinnost podat daňové 
přiznání na zdaňovací období roku 2022, 
a to nejpozději do 31. 1. 2022.

Dále upozorňujeme, že osvobození  
u krajinného prvku bude možné uplatnit 
pouze v případě, že krajinný prvek již bude 
k 1. 1. 2022 v evidenci ekologicky význam-
ných prvků zaevidován. Evidenci provádí 
Státní zemědělský intervenční fond (dále jen 
„SZIF“) na základě podnětu nejčastěji vlast-
níka nebo uživatele pozemku podaného pí-
semně, prostřednictvím datové správy nebo 
osobně na kterémkoliv pracovišti SZIF.  (FÚ)

Z JEDNÁNÍ RADY  
MĚSTA V SRPNU

- RM na základě provedeného hodnocení po-
daných nabídek schválila pořadí nabídek dle ná-
vrhu komise a přidělila veřejnou zakázku „Zajiš-
tění správy a provozu městských dětských hřišť“ 
dodavateli s nabídkou 2 - Kamil Vrána, Severní 
1493, 363 01 Ostrov, IČ: 08324085, s nabídkovou 
cenou 1 690 762,00 Kč bez DPH jako ekonomicky 
nejvýhodnější nabídkou pro zadavatele.

- RM vzala na vědomí plnění rozpočtu měs-
ta za 1. pololetí roku 2021, kdy celkové příjmy 
města včetně financování činily 292.433 tis. Kč  
a celkové výdaje města činily 188.988 tis. Kč. Roz-
díl mezi příjmy a výdaji je 103.445 tis. Kč.        (jj)

FINANČNÍ ÚŘAD INFORMUJE

RADNÍ PŘEMÝŠLÍ O REFERENDU

MEMORANDUM JE ZÁVAZEK MĚSTA

Podpis memoranda je vyústěním  
dlouhodobé spolupráce Ostrova  

s Konfederací politických vězňů ČR
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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

Městská police Ostrov hledá do svého týmu
nové strážníky
Náborový příspěvek 50 000 Kč, možnost získání služebního bytu
po dobu výkonu služby, plat 18 300 až 26 830 Kč, rizikový příplatek
5 500 Kč, osobní příplatek dle výsledků po 3 měsících 300 až 4 000 Kč,
příplatek za směnnost 750 Kč, příplatky za práci v so/ne, ve svátek a za
noční, dle odpracovaných směn, příspěvek na penzijní připojištění a
stravné ve formě stravenek či paušálu dle výběru, pracovní zázemí
nové služebny s možnos� využi� tělocvičny a posilovny.

Podrobné informace www.ostrov.cz > volná místa
V případě zájmu zašlete písemnou žádost na adresu:
Městská policie Ostrov, Hlavní 797, 363 01 Ostrov

Více než dvě desítky zájemců o práci sa-
nitáře se školí v těchto dnech v ostrovské 
nemocnici. Ta pořádá akreditované kur-
zy v tomto oboru už od roku 2006 a zájem  
o ně dlouhodobě roste. 

„Tyto akreditované kurzy jsou urče-
né široké veřejnosti a zúčastnit se jich 
může v zásadě kdokoliv, kdo má o tuto 
profesi zájem, je plnoletý a zakončil ales-
poň základní vzdělání,” vysvětluje Lenka 
Dlouhá, ředitelka ošetřovatelské péče 
Nemocnice Ostrov. Nemocnice si tak 
vychovává jak své vlastní budoucí za-
městnance, tak i pomáhá okolním zdra-
votnickým zařízením. 

„Absolvent kurzu se totiž může podílet, 
pod přímým vedením způsobilého zdra-
votnického pracovníka, na poskytování 
zdravotní péče v různých zařízeních,” říká 

Dlouhá s tím, že možnosti uplatnění jsou 
velmi široké. „Mohou pracovat jak v ob-
lastech preventivní, léčebné, rehabilitační, 
neodkladné, diagnostické, dispenzární, 
laboratorní nebo lékárenské péče, tak i na 
autoptickém oddělení a podobně.”

Sanitářské kurzy se v Nemocnici Ostrov 
konají jednou ročně a vedle teoretické 
výuky zahrnují také praktickou část v cel-
kovém rozsahu 180 hodin. A protože jde 
o vyučovací obor dle zákona, je takto zís-
kaná kvalifikace uznávána ve všech zdra-
votnických zařízeních v České republice. 
Letošního akreditovaného kurzu, který 
odstartoval v závěru srpna, se účastní cel-
kem 23 zájemců o práci sanitáře a závěreč-
ná zkouška před komisí je čeká v polovině 
prosince.  

(red)

STRÁŽNÍCI ŘEŠILI  
OPILÉ MLADÍKY  
A ZLODĚJE ŽVÝKAČEK

Hlasitou hudbu a křik v Lidické ulici ozna-
moval stěžovatel na služebnu městské policie. 
Telefonát byl přijat zhruba ve tři čtvrtě na jed-
nu a na místo byla vyslána hlídka. Ta na místě 
našla sedm mladistvých osob pod vlivem al-
koholu. „Jeden účastník této hlasité party byl 
opilý natolik, že musela být na místo přivolána 
rychlá záchranná služba. Vzhledem k tomu, že 
se jednalo o mladistvé, byli kontaktováni jejich 
rodiče a na místo byla přivolána i hlídka PČR,“ 
říká Ladislav Martínek, velitel Městské policie 
Ostrov, s tím, že celý případ byl oznámen na 
orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD).

Dalším zásahem ostrovských strážníků bylo 
hledání zloděje a agresorů. Incident se odehrál 
v obchodním centru Tesco, kde se zloděj po-
kusil ukrást zboží v hodnotě zhruba čtyř set 
korun. „Když byl přistižen ostrahou, ukradené 
zboží vrátil a chtěl z prodejny odejít. Tomu se 
snažila ostraha zabránit, za což si vysloužila fy-
zické napadení. Zloděj měl na místě komplice, 
kteří po napadení ostrahy poškodili automat na 
žvýkačky, ze kterého odcizili hotovost,“ doplňuje 
velitel městské policie. Přivolaní strážníci na mís-
to vyjeli společně s hlídkou Policie ČR. Společně 
pak nedaleko od obchodního centra pachatele 
vypátrali a převezli k dalším úkonům.           (kor)

Po rekonstrukci brouzdaliště a dětského 
bazénku se letos dočká kompletní opravy  
i největší bazén městské plovárny. Ten 
bude nově rozdělen do dvou částí, které 
budou propojeny mostem a průplavem. 

„Bazén, kterému říkáme jižní, nabíd-
ne rekreační a plaveckou část. Počítáno 
je se čtyřmi plaveckými drahami o délce 
pětadvacet metrů. Dráhy budou plně vy-
bavené, tedy včetně startovních bloků 
a vodicích pruhů splňujících podmínky 
plaveckého svazu. Za oddělovací stěnou 
je pak v této části klidová rekreační část se 
dvěma skupinami trubkových masážních 
lehátek, stěnovými masážními tryskami, 
se dvěma dnovými perličkami, dvěma chr-
liči, vodní clonou, vodní číší a vstupním 
schodištěm a vstupem ZTP,“ říká starosta 
Ostrova Jan Bureš.

Druhý bazén, který má pracovní název 
severní, bude o poznání rušnější. Budou 
v něm umístěny bezpečné dojezdy ote-

vřených skluzavek z přilehlého terénní-
ho svahu. Dlouhá skluzavka měří 61,5 m 
a nahrazuje starý tobogán a nová, menší 
má délku deset metrů. Pod novou širokou 
skluzavkou je navržen nový technologický 
objekt čerpadel skluzavek a vzduchování 
atrakcí, který současně tvoří její podporu,“ 
doplňuje místostarosta města Marek Po-
ledníček.

V této části bazénu návštěvníci najdou 
také dva lanové mosty a dvě houpací sítě. 
Na bazénovém ochozu jsou umístěná 
dvě vodní děla a v prostoru mezi dojezdy 
skluzavek je umístěn rušný houpací ba-
zén. Bazény jsou navzájem propojeny 4 m 
širokým průplavem, přes který je vedena 
pěší lávka propojující obě zmíněné čás-
ti. Rekonstrukce velkého bazénu by měla 
být hotova do konce dubna příštího roku  
a její náklady jsou vyčísleny na 46,6 milio-
nu korun. Termín dokončení je před zahá-
jením letní sezóny 2022.                 (kor)

ZAČALA DALŠÍ ETAPA REKONSTRUKCE  
KOUPALIŠTĚ, MODERNIZUJE SE VELKÝ BAZÉN

V OSTROVSKÉ NEMOCNICI ŠKOLÍ SANITÁŘE

V polovině září byla dokončena stavba spor-
tovního hřiště pro míčové sporty u zimního sta-
dionu ve Vančurově ulici, kterou prováděla fir-
ma TUBEKO SPORT, spol. s r. o. Sportovní hřiště 
je primárně určeno pro fotbal, florbal, basketbal, 
volejbal a tenis. Konečná cena činí 3 171 482 Kč 
včetně DPH a je o 656 235 Kč včetně DPH niž-
ší oproti vysoutěžené ceně, protože nebylo ze-
jména nutné provést předpokládanou sanaci 
podloží. Mobilní příslušenství hřiště v podobě 
branek pro florbal, sloupků pro tenis a volejbal 
včetně sítí je uloženo na zimním stadionu. Pří-
stup na hřiště bude umožněn po kolaudaci stav-
by a schválení provozního řádu.

Hana Špičková,
vedoucí Odboru městských investic a správy

Městský úřad Ostrov

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

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

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

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

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

Nabídka pozemků v Horním Žďáru

AKTUALITY

Město Ostrov ve spolupráci s Městskou 
knihovnou Ostrov dne 6. 9. 2021 zorganizo-
valo kurz „Jak na chytrý telefon a tablet“. 
Díky finanční podpoře Nadace Vodafone  
a programu Digitální odysea měli senioři in-
tenzivní výuku na toto téma zdarma. Měs-
to Ostrov odpovídalo za přípravu a zajiště-
ní podmínek kurzu realizátora a Městská 
knihovna Ostrov poskytla své prostory. 

Kurz byl určen pro seniory 65+, kte-
ří vlastní dotykový telefon nebo tablet  

a chtěli si udělat základní přehled o tom, 
co je možné s daným zařízením dělat a jak 
si ho správně nastavit. Výuka byla určena 
jak pro úplné začátečníky, tak pro pokroči-
lé. Kurzu se zúčastnilo 14 zájemců. V rámci 
kurzu jsme hledali odpovědi na otázky, co 
je to tablet, jak funguje dotykový displej, 
nastavení telefonu, ukládání kontaktů, 
psaní, čtení a mazání SMS, práce s foto- 
aparátem a galerií, práce s fotkami a jejich 
posílání, práce s internetem a e-mailem, 

posílání e-mailu a příloh. Senioři se Digi-
tálního asistenta mohli zeptat na cokoli  
z pohledu technologií a služeb, co potře-
bovali vyřešit nebo vysvětlit.

Děkujeme zájemcům za účast a těšíme 
se na další setkání v podobném duchu.

Milada Pastorová,  
koordinátorka komunitního plánování 

Odboru sociálních věcí  
a zdravotnictví MěÚ Ostrov

JAK NA CHYTRÝ TELEFON A TABLET

Město Ostrov zve prostřednictvím od-
boru sociálních věcí a zdravotnictví seni-
ory na preventivní pořad Divadla VeTři. 
Hlavní aktéři divadla Michaela Marková 
a Vlasta Vébr názorně v několika hraných 
scénkách humornou formou předvedou 
různé situace, se kterými se mohou starší 
osoby v reálném životě potkat. Ukáží se-
niorům například, jak odolat různým pro-
dejcům nebo nabídkám po telefonu, což je 
někdy velmi těžké, naučí „Umění říci NE“  
a jak nenaletět. Diváci se mohou v pořadu 
aktivně zapojit. Po každé scénce se ode-
hraje živá debata k dané problematice také 
s preventistkou Městské policie Ostrov. 
Termín akce:  čtvrtek 14. října 2021 od 
14.00 hodin 
Místo akce: T-klub Domu kultury Ostrov 

Akce bude trvat cca 90 minut a je 
ZDARMA včetně malého občerstvení.

Z důvodu omezené kapacity míst je po-
třeba předložit vstupenku, kterou získáte 
v infocentru Domu kultury Ostrov. 

Kateřina Matyášová,
vedoucí Odboru sociálních věcí  

a zdravotnictví 
Městský úřad Ostrov

POZVÁNKA PRO SENIORY:  
„PREVENCE TAK TROCHU JINAK“

POMOC A PODPORA 
PEČUJÍCÍM  
V RODINÁCH

V našem městě a okolních obcích mo-
hou pečující rodiny nově využít služby 
terénní odlehčovací péče, která je posky-
tována podle zákona o sociálních služ-
bách lidem od 19 let výše trpícím něja-
kým zdravotním omezením. Službu nejen 
v rámci Karlovarského kraje, ale i v jiných 
místech ČR poskytuje Global Partner. 
Více informací o společnosti se dočtete 
na jejich webu: www.gp.cz. 

I když je tato společnost v rámci sociál-
ních služeb nováčkem, stojí za ní leadeři 
s dlouholetými zkušenostmi v oblasti so-
ciálních a zdravotních služeb, šikovní ma-
nažeři a v neposlední řadě laskavé, pravi-
delně školené pečovatelky.

A v čem mohou být k dispozici? Od po-
moci s hygienou přes zajištění chodu do-
mácnosti, tréninku různých schopností  
a dovedností podle zájmu klienta, pomoci 
s vyřízením různých dávek k zajištění po-
můcek a péče i třeba ve spolupráci s lékaři 
a jinými profesionály nebo institucemi.

Více informací Vám ráda poskytne so-
ciální pracovnice Odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví Městského úřadu Ostrov, 
paní Marie Marcinková, tel. 354 224 858, 
e-mail: mmarcinkova@ostrov.cz nebo se 
můžete přímo obrátit na pracovnici GP 
pro Karlovarský kraj Petru Netrhovou, tel. 
603 980 362, e-mail: petra.netrhova@gp.cz. 

Kateřina Matyášová,
vedoucí Odboru sociálních věcí  

a zdravotnictví 
Městský úřad Ostrov
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srpen 2021

Divadelní herci budou v Ostrově  
učit seniory říci NE

Ostrovští senioři se učili, jak „vyzrát“ na chytrý telefon nebo tablet
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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

Velkou událostí pro Ostrov bylo IV. me-
zinárodní historické sympozium, které se 
konalo na ostrovském zámku ve dnech 
10.–11. 9. 2021. Tématem byla „Zámecká 
zahrada v proměnách času a význam-
ná výročí majitelů ostrovského panství“. 
V rámci letošního sympozia se křtil sbor-
ník z předcházejícího sympozia se stejno-
jmenným názvem „Schlikové známí a ne-
známí a jejich vliv na světové peněžnictví“.

Letošního sympozia se zúčastnila Mar-
gareta Pospíchalová, rozená hraběnka Schli-
ková, a její syn Patrik Feštr. Paní Margareta 
společně se starostou města Janem Bure-
šem a místopředsedou Senátu Parlamentu 
České republiky Janem Horníkem pokřtili 
sborník ze III. mezinárodního sympozia 
(sborník lze zakoupit v IC ostrovský zámek).

Na sympoziu zazněly příspěvky týkající 
se nejen ostrovské zahrady, ale i zahrad, 
podle kterých ostrovská zahrada vznika-

la, nebo dalších panských zahrad, jejichž 
vznik inspirovala, např. v Rastattu, Hei-
delbergu, Vídni, u zámku Favorite nebo 
v Manětíně… V rámci sympozia byla  
i procházka ostrovskou zahradou s histori-
kem Lubomírem Zemanem a Milenou No-
vákovou, která revitalizaci zahrady realizuje 
se svým týmem. Netypickou událostí bě-
hem sympozia bylo i otevření nové výsta-
vy – multimediální expozice v Sala terreně 
ve šlikovském traktu zámku – pod stej-
ným názvem jako sympozium - „Zámecká 

zahrada v proměnách času“. Autorem této 
výstavy je Lubomír Zeman, architektem  
Ivo Kraml z Prahy. Velkým překvapením 
byla vizualizace historické zahrady, kte-
rou se svým týmem zpracoval Přemysl 
Krejčiřík z Mendelovy univerzity v Brně, 
Zahradnické fakulty. Nesmím opomenout 
ani příspěvky, které zdánlivě pro neznalé 
mohou působit tak, jako by s tématem 
nesouvisely. Ale opak je pravdou, např. 
Petr Nohel z Karlovy univerzity hovořil  
o genealogii a heraldice majitelů ostrov-
ského panství, Markus Zepf z Bachova 
archivu v Lipsku o významném, světově 
uznávaném kapelníkovi a hudebním skla-
dateli Johannu C. F. Fischerovi, který půso-
bil právě na dvoře vévodů sasko-lauenbur-
ských. Ani na významná výročí majitelů 
ostrovského panství se nezapomnělo. Hel-
ga Schwendinger, historička z Vídně, měla 
příspěvek o Leopoldu II. Toskánském  
a Miluše Kobesová o Jeronýmu Schlikovi, 
mladším bratru Štěpána Schlika.

Záštitu nad sympoziem převzali stejně 
jako v předchozích třech letech místopřed-
seda Senátu PČR Jan Horník a hejtman 
Karlovarského kraje Petr Kulhánek. Akce 
proběhla za finanční podpory města Os-
trova, Karlovarského kraje a dalších part-
nerů sympozia, kterými byly společnosti 
Panattoni Czech Republic Development,  
s. r. o., Vodárny a kanalizace Karlovy Vary,   
a. s., Léčebné lázně Jáchymov, a. s.

Miluše Kobesová,  
odborný garant sympozia   

IV. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM VZBUDILO ZÁJEM 

Během sympozia byla otevřena multimediální expozice nazvaná  
Zámecká zahrada v proměnách času

Křest sborníku  
(zleva Jan Horník, Jan Bureš,  

Margareta Pospíchalová Schliková)

Sympozium – prezentace Lubomíra Zemana
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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

MAS Krušné hory, o. p. s.,  i v letošním roce pořádala po ce-
lou dobu letních prázdnin příměstské tábory pro děti z Ostrova  
a okolí a nově také v Nové Roli. Základnou táborů byl jako v loň-
ském roce areál Nemocnice Ostrov a DDM v Nové Roli.

Táborů se zúčastnilo cca 116 dětí, některé opakovaně, a zájem 
rodičů i dětí o tuto formu táborů nás velmi těší. Program jednot-
livých turnusů byl bohatý na zážitky a troufáme si, dle ohlasů, 
říci, že si děti společný čas užily. Navštívily koupaliště, knihovnu, 
lanové centrum, zajezdily si na motokárách, zjistily, co je caniste-
rapie, setkaly se s hasiči i policisty, prošly se mezi motýly, vyzkou-
šely si orientační běh, zajezdily na konících, hledaly poklad, prošly 

si muzikoterapií a výtvarnou dílničkou, zařádily si v zábavním 
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gamu a setkaly se s vědou v Techmánii, zazávodily si na koloběž-
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Učily se spolu vycházet a pomáhat si a určitě vznikla nová ka-
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ale nutno říci, že všechny děti to zvládly, a mohly si tak užívat. 
Velké poděkování patří všem vedoucím jednotlivých turnusů,  
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Die neue Art einzukaufen.

 Jeden prázdninový den strávily děti i v Bečovské botanické zahradě
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SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři Ostrovského měsíčníku, 
milí spoluobčané.

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

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

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

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

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

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

Jan Bureš
starosta města

DEN SE STAROSTOU
Tradiční Dny se starostou, které 

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

PROČ SE LÍBAT POD TŘEŠNÍ
První máj je  tradiční český svátek 

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

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

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

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

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

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

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

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

Dita Poledníčková
manažerka cestovního ruchu

MěÚ Ostrov

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

Úryvek z lyricko-epické básně Máj
Karel Hynek Mácha

AKTUALITY

V rámci programu akce Svátek ostrov-
ského stromu SOS 2021 v sobotu 11. září 
v klášterním areálu ostrovští studenti vy-
tvořili kalendář života poraženého buku 
lesního (Fagus sylvatica) ze Zámeckého 
parku. Spočítáním letokruhů zjistili, že byl 
starý 180 let. Pravděpodobný rok vyklíčení 
je tedy rok 1841, místo „narození“ Schlac-
kenwerth, rakouské císařství za vlády císa-
ře Ferdinanda l.

Rok 1841 byl bohatý na mnoho událos-
tí, z těch významnějších uveďme alespoň 
tyto:
- narodil se Antonín Dvořák,
- narodil se Julius Zeyer,
- zemřel M. J. Lermontov,
- založena Česká archeologická 
 společnost,
- objeven teobromin, alkaloid „štěstí“ vy-

skytující se v kakau a čokoládě,
- izolován prvek uran,
- v Praze postaven řetězový most císaře 

Františka l.,
- David Livingstone odcestoval do Afriky,
- ve Spojeném království vládne královna 

Viktorie.

Sto osmdesát let života je dlouhá doba, 
která vede k zamyšlení, co se asi všechno 
stalo během těch dlouhých roků. 

Studenti se ptali návštěvníků slavnosti 
na události, které se staly v období 1841 až 
2021 a které jsou podle nich důležité. Po-
dařilo se jim sesbírat a na uříznutém kuláči 
kmene vyznačit celkem 57 různých událos-
tí. Barevně odlišili jednotlivé kategorie, ději-
ny Ostrova jsou modré, dějiny ČR červené, 
historie Evropy zelená, světa žlutá. Kulturní 
události jsou bílé a sportovní fialové. Vy-
tvořili tak dílo, které je zajímavé nejen vizu-
álně. Jsou to výsledky, které se vygenerovaly 

v průběhu jednoho odpoledne z odpovědí 
náhodného vzorku návštěvníků.

 Přijďte se tedy podívat na nádvoří kláš-
terního areálu na data a události, na které 
rádi vzpomínáme, které jsou pro nás něja-
kým způsobem důležité, ale i na ty, na kte-
ré bychom neměli zapomenout. Možná 
budete chtít doplnit další…

Za vytvoření kalendáře života stromu 
děkujeme Veronice Kopecké, Michaele 
Gebhartové a Šimonu Řeřichovi.

Jarka Uremović Jůnková, 
klášterní areál, Dům kultury Ostrov

OSTROVSKÝ STROM  
NAKONEC NEPOSLOUŽIL
Socha měla být původně vytvořena
z buku poraženého v parku. Nako-
nec se ale ukázalo, že dřevo je naskrz 
prorostlé houbou a do dvou let by 
se rozpadlo. Pro vlastní sochu bylo 
nutné zajistit jiné dřevo. Z části po-
raženého buku vznikl jen sokl sochy, 
u kterého je počítáno s postupným 
rozkladem.

KALENDÁŘ ŽIVOTA OSTROVSKÉHO STROMU

Naše partnerské město Wunsiedel 
je v letošním roce kulturním městem  
v rámci  tříletého projektu „Kulturní měs-
to Čechy-Bavorsko“, jehož realizaci převzal 
spolek  Bavaria Bohemia e. V. a Centrum 
Bavaria Bohemia od Bavorského minister-
stva financí a vlasti.  Jeho cílem je ukázat 
rozmanitost a bohatost kulturního života 
v šesti sousedních regionech podél hrani-
ce. Horní Franky, Karlovarský kraj, Horní 
Falc, Plzeňský kraj, Dolní Bavorsko a Jiho-
český kraj nabízejí rozmanitý kulturní ži-
vot. Ve spolupráci s podpůrným spolkem 
Förderverein Fichtelgebirge e. V. a CeBB 
zorganizovalo město Wunsiedel poznávací 
akci nazvanou „Heimatkunde 4.0“ („Vlas-
tivěda 4.0“). Účastníci akce z Čech i Ně-
mecka měli možnost poznat toto město 
festivalu a energie ve Smrčinách (Fichtel-
gebirge) v Bavorsku. Luisenburg-Festspiele 
(Luisenburský divadelní festival) je vrchol-
nou kulturní akcí regionu. WUNsiedler 
Weg Energie (Wunsiedelská cesta energie) 
je dalším milníkem města a je vnímána 
jako vzor pro budoucnost výroby energie 

z alternativních zdrojů. Hosté si prohlédli 
energetický park, firmu BayernLab Wun-
siedel, která představuje zdarma digitální 
inovace a nejnovější techniku všem zá-
jemcům, ale i zázemí divadelního festivalu  
Luisenburg-Festspiele – nejstaršího pří-
rodního jeviště v Německu.

Akce nabídla také možnost k získání 
kontaktů a vzájemnou výměnu zkuše-
ností. Při společném závěrečném poseze-
ní si zúčastnění mohli přímo pohovořit  

s týmem Centra Bavaria Bohemia a členy 
spolku Förderverein Fichtelgebirge e. V.  
Za město Ostrov se zúčastnila jedenácti-
členná delegace vedená starostou města 
Ing. Janem Burešem, DBA, zástupci Os-
trovské teplárenské, a. s., města Ostrov, 
Domu kultury Ostrov, kroniky města  
a Římskokatolické farnosti v Ostrově.

Zuzana Železná,
Odbor kanceláře starosty a vnitřní správy

Městský úřad Ostrov

WUNSIEDEL, MĚSTO FESTIVALU A ENERGIE
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       Zuzana Železná 

Odbor kanceláře starosty a vnitřní správy 

           Městský úřad Ostrov 

 

Vedení Ostrova navštívilo partnerské město Wunsiedel
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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

Ostrovské středisko TyfloCentra Karlovy 
Vary, o. p. s., pořádá ve dnech 7. až 24. 10. 
2021 v „JAKOBY kavárně“ v Husově ulici na 
Starém náměstí v Ostrově výstavu autorských 
fotografií s názvem „Se zrakovou vadou za 
objektivem“, kde autory snímků jsou lidé 
se zrakovou vadou nebo nevidomí. Výstavu 
tvoří 15 fotografií zpracovaných na plátně  
o rozměrech cca 40 x 60 cm. Některé snímky 
byly ve spolupráci se SPŠ Ostrov převedeny 
do trojrozměrného hmatového modelu za 
pomoci 3D tisku. Tyto budou na výstavě také 
k vidění. 

Ve čtvrtek 7. 10. 2021, v rámci oslav Dne 
bílé hole, proběhne v 15 hodin vernisáž vý-
stavy, jejíž součástí bude také představení fo-
tografie na plátně, ztvárněné unikátní pod-
světlenou technikou. Nad celou akcí převzal 
záštitu mezinárodně proslulý fotograf Ro-
bert Vano, s nímž se od 17 hodin uskuteční 
beseda o jeho životě a tvorbě.  

Výstava je putovní a bude k vidění i v dal-
ších městech Karlovarského kraje, ze kterých 
pochází autoři fotografií.

Všechny fotografie jsou prodejní, výtěžek 
bude věnován autorům na další tvorbu.

Všichni jste srdečně zváni!
Romana Svobodová,

kurátorka projektu a výstavy

TYFLOCENTRUM VÁS 
SRDEČNĚ ZVE NA  
VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ

Již od 1. září je otevřen nový prostor 
v Městské knihovně Ostrov - KLUBOV-
NA. Tento půdní prostor nabízí: vir-
tuální realitu, herní počítače, 3D tisk, 
YouTube koutek, prostor pro hraní des-
kových her, prostor pro školení.

Klubovna je otevřena veřejnosti vždy 
v pondělí a ve středu od 13 do 18 hodin 
a najdete ji ve 2. patře knihovny. Každý 
návštěvník si může za drobný poplatek 
vyzkoušet veškerou techniku, kterou je 
Klubovna vybavena. Zájemci o virtuál-
ní realitu se mohou předem rezervovat,  
a to na https://mkostrov.rezervace.online/. 
V rámci Týdne knihoven a následně v prů-
běhu celého října bude virtuální realita pří-
stupná za zvýhodněnou cenu. Děti budou 
mít poplatek snížen na 50 Kč za 30 min.  
a poplatek pro dospělé bude činit 100 Kč 
za 30 minut. Přijďte si vyzkoušet „jiný svět”. 

Klubovna je skvělým prostorem pro 
pořádání komunitních akcí. V plánu 
máme školení informační gramotnos-
ti pro všechny věkové kategorie, be-
sedy pro školy, doplnění výuky žáků  
a studentů pomocí virtuální reality, kur-
zy 3D modelování a tisku, programování 
a mnoho dalšího. Pokud si nevíte rady se 
svým telefonem, tabletem či notebookem, 
pak můžete navštívit Technickou poradnu 

(nejen) pro seniory. Technická poradna 
(nejen) pro seniory je k dispozici každé 
úterý dopoledne, a to od 9 do 12 hodin. 
Stačí zavolat či napsat e-mail a rezervovat 
si konkrétní čas. Nebráníme se ani dalším 
nápadům, chcete-li se jakkoli realizovat, 
určitě se nám ozvěte. Veškeré informace 
o Klubovně naleznete na webových strán-
kách knihovny - https://mkostrov.cz/, pří-
padně můžete psát na e-mail: klubovna@
mkostrov.cz či volat na: 773 956 951. 

Každý týden v září jsme v rámci oslav  
10. výročí knihovny v Paláci princů losovali 
10 čtenářů, kteří navštívili knihovnu a půjčili 
si něco z našeho fondu. Vylosovaní šťastlivci 
byli odměněni drobným dárkem. Pokud jste 
nebyli mezi nimi, nezoufejte! Rozhodli jsme 
se, že budeme losovat i v průběhu října. Tře-
ba se na vás štěstí usměje. Počtem návštěv 
se vaše šance na výhru samozřejmě zvyšují.

Dále jsme připravili pátrací soutěž na 
webu knihovny. Každý účastník, který na-
lezne 10 výročních log, bude zařazen do 
slosování o hodnotné ceny. Více informací 
o soutěži naleznete na webu a sociálních 
sítích knihovny.

I v průběhu října je pro vás připraveno 
mnoho zajímavých akcí, nezapomeňte 
si rezervovat vstupenky v dostatečném 
předstihu. V případě malého počtu re-

zervací mohou být některé akce zrušeny. 
Věříme, že nás epidemiologická situace  
a vládní opatření již nebudou nijak omezo-
vat. Veškeré potřebné a aktuální informace 
naleznete na našich webových stránkách  
a sociálních sítích. Máte-li nějaké dotazy či 
náměty, neváhejte a napište nám.

Těšíme se na vaši návštěvu
kolektiv MK Ostrov

VIRTUÁLNÍ REALITA A 3D TISK V KNIHOVNĚ

 říjen J. S.: ÚŽASNÝ SVĚT 
  - výstava obrazů, autor: Jaroslav Šolc 

 říjen KRÁSNOPROSTOR 
  - výstava obrazů, autorka: Kristýna Nováková 

 2. 10. (9.00) KURZ 3D TISKU PRO ZAČÁTEČNÍKY vstupné dobrovolné  
  - Úvodní kurz do problematiky 3D tisku, který vás seznámí nejen s tím, jak fungují samotné  
  3D tiskárny a jejich obsluha, ale také jaké programy se k 3D tisku používají, kde sehnat 3D  
  modely k vytisknutí či jak vytvořit model vlastní. Lektor: Jakub Krejčí 
 4. 10. (13.30) TRÉNINK PAMĚTI PRO SENIORY... zdarma 
  - JMÉNA A OBLIČEJE - Přijďte se dozvědět jak  zpomalit stárnutí mozku, ukážeme vám  
  jak si lépe zapamatovat jména a obličeje. 
 6. 10. (16.00) KARETNÍ PODVEČER vstupné dobrovolné  
  - podvečer pro dospělé, v klidném prostředí, ve znamení karetních her 

 7. 10. (17.00) POČÁTKY FILOSOFIE V ANTICKÉM ŘECKU vstupné dobrovolné  
  - Řecká filosofie představuje ideové základy evropské civilizace, kultury, vědy a myšlení vůbec. 
  Co stálo u jejího zrodu a jak vlastně první filosofové přemýšleli? Přednáší: Mgr. Jan Holub 

 11. 10. (13.30) TRÉNINK PAMĚTI PRO SENIORY... zdarma 
  - CIZÍ JAZYKY - Přijďte se dozvědět jak  zpomalit stárnutí mozku, seznámíte se s technikami  
  pro lepší zapamatování a učení cizích jazyků 

 11. 10. (16.00) DÁMSKÝ KLUB vstupné dobrovolné  
  - příjemné odpoledne v příjemném prostředí určeno především dámám 

 14. 10. (15.30) RELAXAČNÍ MALOVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ vstupné dobrovolné  
  - relaxační odpoledne s antistresovými omalovánkami 
 15. 10. (17.00) OM CHANTING vstupné dobrovolné  
  - společný zpěv mantry OM 

 20. 10. (18.00) MIROSLAV PALEČEK - JEŽKÁRNY A NĚCO NAVÍC 200 Kč (150 Kč v předprodeji) 
  - Koncert známého písničkáře Miroslava Palečka; Písničkář je znám nejen jako polovina  
  semaforského dua Paleček & Janík, ale také jako originální interpret písní Osvobozeného  
  divadla autorů V&W&J.  

 21. 10. (17.00) VEČER S BYLINKÁŘKOU vstupné dobrovolné  
  - povídání o bylinkách a jejich vlivu na zdraví 
 22. 10. (16.00) ZÁBAVNÁ HISTORIE MEDICÍNY 80 Kč (50 Kč, studenti VU3V zdarma) 
  - Přijďte si poslechnout úsměvné historky z dějin lékařství se zajímavým promítáním. Dozvíte  
  se, jaký recept se předepisoval v minulosti nejčastěji, k čemu se v záchranářství používal  
  tabákový kouř... Přednáší: Petr Šika 
 27. 10. (17.00) DOTEK HYPNÓZY 80 Kč (50 Kč v předprodeji) 
  - Vše o hypnóze - historie, mýty a pověry, využití, ukázky.. Přednáší: Šimon Pečenka 

 29. 10. (14.00) AGE OF EMPIRES IV - RELEASE EVENT vstupné dobrovolné 
  - akce k vydání 4. dílu kultovní strategie Age of Empires 

 

Rezervujte si vstupenky.  

353 434 300   773 546 490  info@mkostrov.cz 

mkostrov.cz  @KnihovnaOstrov 

Aktuální informace naleznete na webu či Facebooku knihovny . 

Státní svátky znamenají pro mnohé z obyvatel 
prosté slovo „volno“. Pro všechny, kteří nemusí 
v tyto dny do pracovního procesu, je to příle-
žitost k aktivnímu či pasivnímu odpočinku  
i připomenutí si významu svátečního dne.
Hledáte-li pro sebe a vaše okolí nápad, jak využít 
volný den, předkládáme několik tipů, kam vyra-
zit na prohlídku zajímavých expozic. 
ZÁMEK (vstup na expozice přes Informační cen-
trum Na Zámku) 
DVORANA
Nejucelenější sbírka ostrovského porcelánu znač-
ky PULS ze slavné ostrovské porcelánky Pfeiffer & 
Löwenstein Schlackenwerth, která svou produkci 
vyvážela do celého světa. K vidění je např. porce-
lánová souprava Calais, kterou si oblíbil a ve svém 
salónním vlakovém voze měl i T. G. Masaryk. 
SALA TERRENA
NOVINKA: Zámecká zahrada v proměnách času 
– multimediální expozice z dob, kdy ostrovská 
zámecká zahrada patřila k těm nejvýznamněj-
ším v Evropě. Poznejte 8. div světa, zámeckou 
zahradu tak, jak byla nazývána, ve všech vývo-
jových etapách.
PODKROVÍ
Šlikové na ostrovském panství – bohatství  
a moc. Nahlédněte do historie 16. století, kdy 
v Ostrově na zámku žily generace tohoto slavné-
ho rodu. Uvidíte meč kata Jana Mydláře, kterým 
byl sťat Jáchym Ondřej Šlik, nebo také národní 
kulturní památku Šlikovskou mincovní kazetu, 
osázenou pravými šlikovskými a plánskými stří-
brnými tolary.

STARÁ RADNICE
Toskánští Habsburkové a ostrovské panství 
v letech 1808–1918. Nejvýznamnější osobností 
z toskánské větve v Ostrově byl Leopold II. To-
skánský, třikrát po sobě zvolený starostou. Jeho 
i mnohé další osobnosti z toskánské větve lze 
zhlédnout na minipanelové výstavě.
Hodinové stroje a strojky – milovníci strojů času 
uvidí exponáty až ze 16. století.
KLÁŠTERNÍ AREÁL
Bible a mince, peníze v příbězích Písma svatého,  
mnoho biblických příběhů popisuje obchodní 
vztahy. Hlavním uchovatelem hodnoty v antice 
byl drahý kov a z něj vyráběné mince. Jak vy-
padaly ražby, které jsou v příbězích zachyceny, 
nebo hromádka 30 stříbrných, za které Jidáš zra-
dil Ježíše? Odpovědi přináší expozice. 
Církevní umění západního Krušnohoří - jinak také 
sakrální umění - zahrnuje nejen oblast výtvarného 
a sochařského umění, ale také architekturu, šperkař-
ství, cizelérství, knižní umění, kovotepectví, zvonařství 
apod. Návštěvníci se seznámí se stavebním vývojem 
klášterního areálu, jeho méně známou historií a pře-
devším pak s uměleckými a liturgickými předměty.
Zničené kostely na Karlovarsku – výstava nej-
významnějších staveb v okolních obcích, jejich 
devastace a následná demolice.
Ekocentrum – minizoo s více než 100 zvířecími 
živými exponáty potěší malé i velké. 
Pro další zajímavé informace, aktuality a otevíra-
cí doby navštivte web icostrov.cz 

Dita Poledníčková,
manažer cestovního ruchu

OSTROVSKÉ EXPOZICE ZVOU K NÁVŠTĚVĚ 
I VE STÁTNÍ SVÁTEK DNE 28. 10. 2021
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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

Filmové novinky ožijí v našem kině  
i v měsíci říjnu. Když přemýšlíme nad tím, 
který film fanouškům kina doporučit, jed-
noznačně vyhrává film KAREL, který pro-
mítáme hned ve čtyřech termínech: 7.–9. 
října a 15. října od 19.30 hod. a 16. října od 
17.00 hod. Celovečerní dokumentární film 
Karel přináší ojedinělý pohled do soukro-
mí a do duše Karla Gotta. Renomovaná 
režisérka Olga Malířová Špátová natáčela 
s Karlem Gottem po dobu celého jednoho 
roku a díky jeho upřímné otevřenosti vzni-
kl nezvykle osobní, až intimní pohled na 
život slavného zpěváka, jaký se doposud 
široké veřejnosti, ani jeho skalním přízniv-
cům, nenaskytl. Zároveň v něm nechybí 
Gottův nadhled a humor.

Film Karel není a nemá být přehlídkou 
nesporné slávy Karla Gotta a jeho pěvec-
kého talentu a úspěchů. Režisérka Olga 
Malířová Špátová vstoupila se svou ka-
merou tam, kde sláva končí a kde se z fe-
nomenálního zlatého slavíka Karla Gotta 
stává pouze Karel, nadšený malíř, milující 
manžel a táta svých dcer. Tvůrci totiž za-
chytili Karla Gotta nejen při jeho vystou-
peních nebo při setkáních s fanoušky  
u nás i v Hamburku, ale především v jeho 
domácím prostředí. Ať už v Praze, na cha-

lupě, nebo na vsi, kde trávil dětství. Zpě-
vák se ve filmu vydává po stopách svého 
života na místa, která sehrála v jeho životě 
důležitou roli. Odhaluje neznámé zákulisí 
koncertů i svůj život s rodinou a soukromí, 
které se jinak snaží s pokorou a láskou si 
chránit. Díky upřímné otevřenosti Karla 
Gotta mohou diváci vidět autentický a je-
dinečný filmový portrét, plný nečekaných 
vzpomínek.

Vstupenky si zakoupíte osobně v íčku 
Domu kultury Ostrov nebo na zámku. 
Navštívit můžete také recepci Staré radni-
ce nebo klášterního areálu. Online pak na 
našich webovkách: dk-ostrov.cz. Volat nám 
můžete na 724 509 287 nebo psát na e-mail: 
ic@dk-ostrov.cz. Sledovat náš pestrý kultur-
ní program můžete na sociálních sítích: FB 
- @dkostrov, IG: dum_kultury_ostrov.

Silný zážitek s filmem Karel přeje tým 
Domu kultury Ostrov

FILM KAREL BY VÁM ROZHODNĚ NEMĚL UNIKNOUT

FENOMENÁLNÍ FELIX SLOVÁČEK ZAHRAJE  
ZNÁMÉ FILMOVÉ MELODIE

Jestli někoho není třeba představovat, je 
to fenomén Felix Slováček. Skvělá zpráva 
je, že se produkční Ivě podařilo domluvit 
koncert u nás v Ostrově. Koncert je naplá-
novaný na 28. října, tedy na státní svátek 
Den vzniku samostatného českosloven-
ského státu. Pro posluchače bude kon-
cert Felixe Slováčka a pianisty Vjačeslava 
Grochovského inspirativním zážitkem. 
Zazní známá filmová hudba od Ennia 
Morriconeho, Nina Roty, Karla Svobody. 
Milovníci klasiky uslyší skladby Bedřicha 
Smetany, Antonína Dvořáka, Zdeňka Fibi-
cha nebo J. S. Bacha. 

Koncert začíná v 17.00 hod. v klášterním 
kostele. Vstupenky si zakoupíte osobně  
v íčku Domu kultury Ostrov nebo na zám-
ku. Navštívit můžete také recepci Staré 
radnice nebo klášterního areálu. Online 
pak na našich webovkách: dk-ostrov.cz. 
Volat nám můžete na 724 509 287 nebo 
psát na e-mail: ic@dk-ostrov.cz. Sledovat 
náš pestrý kulturní program můžete na 
sociálních sítích: FB - @dkostrov, IG: dum_
kultury_ostrov.

Jedinečný poslech přeje tým  
Domu kultury Ostrov Felix Slováček

Karel Gott

Osobní rozvoj je čím dál tím populár-
nější. Ale vlastně proč? Má vůbec v našem 
životě nějaký význam a je možné si pomo-
cí osobního rozvoje usnadnit život? Člo-
věk si za svůj život klade hodně otázek a je 
jen na každém z nás, jestli najdeme odpo-
vědi. Osobní rozvoj znamená osobně růst 
a naučit se zvládat právě ty běžné životní 
situace, které zažíváme každý jeden z nás, 
s nadhledem. Možná nám v tom může 
pomoci přednáška Pjéra la Šé'ze, který  
k nám do Ostrova přijede 6. října. 

Pjér la Šé'z provozuje soukromou psycho-
terapeutickou praxi, ve které doprovází své 
klienty na jejich cestě při hledání a realizaci 
osobní svobody. Dlouhodobě spolupra-
cuje s Jaroslavem Duškem v divadle Vizita  
a v představeních Čtyři dohody a Pátá do-
hoda. S Ivetou Duškovou a Petrou Bílkovou 
účinkuje v představení Škola Malého stro-
mu. V hudební oblasti působí ve znovuob-
novené bigbítové kapele Rakousko-Uhersko. 
Vydal zatím čtyři publikace - psychologickou 
studii Indián - zpráva o archetypu, hlubinný 
román o hledání sebe sama Den svatého 
Ignora, novelu ve stylu realistického vizio-
nářství Cesta a hlubinnou studii Psycholo-
gie souhlasu. Zajímají jej především otázky 
možností lidského bytí v tomto světě.

Přednášku můžete navštívit v T-café ža-
bička / T-klub 6. října od 18 hodin. Dopo-
ručujeme si vstupenku zakoupit předem, 
kvůli omezené kapacitě.  Vstupenky si za-
koupíte osobně v íčku Domu kultury Ost-
rov nebo na zámku. Navštívit můžete také 
recepci Staré radnice nebo klášterního 
areálu. Online pak na našich webovkách: 
dk-ostrov.cz. Volat nám můžete na 724 509 
287 nebo psát na e-mail: ic@dk-ostrov.cz. 
Sledovat náš pestrý kulturní program mů-
žete na sociálních sítích: FB - @dkostrov, 
IG: dum_kultury_ostrov.

Osobní růst vám přeje tým  
Domu kultury Ostrov

PSYCHOTERAPEUT  
PJÉR LA ŠÉ'Z MÍŘÍ  
DO OSTROVA
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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

Dům kultury ožívá 11. října divadlem a vy 
můžete být u toho. Představte si saunu osa-
mělého luxusního wellness hotelu, tajnou 
pracovní a milostnou schůzku… ano, tohle 
se v divadelním sále domu kultury opravdu 
uskuteční díky brilantní divadelní komedii 
PLNOU PAROU, autora Reného Heinersdorf-
fa. V komedii plné změn a zmatků hrají Len-
ka Vlasáková, Miroslav Etzler, Jan Dolanský, 
Petra Horváthová / Alena Doláková, Richard 
Trsťan; ze záznamu Marika Skopalová.

Představení začíná jako obvykle v 19.30 
hod. Vstupenky si zakoupíte osobně v íčku 

Domu kultury Ostrov nebo na zámku. Na-
vštívit můžete také recepci Staré radnice 
nebo klášterního areálu. Online pak na na-
šich webovkách: dk-ostrov.cz. Volat nám 
můžete na 724 509 287 nebo psát na e-mail: 
ic@dk-ostrov.cz. Sledovat náš pestrý kultur-
ní program můžete na sociálních sítích: FB - 
@dkostrov, IG: dum_kultury_ostrov.

Na další měsíc připravujeme: LAKOMEC 
s Pavlem Zedníčkem / 8. 11. a MANŽELSKÉ 
VRAŽDĚNÍ  s Jaroslavem Duškem / 23. 11.

Skvělou zábavu přeje tým  
Domu kultury Ostrov

Po roční pauze se opět vracíme s ostrov-
ským swapem, oblíbenou výměnou šatů, 
bot, doplňků i věcí do domácnosti. Jak 
swap probíhá? Princip této akce je velmi 
prostý: přineste vlastní vyřazené oblečení 
(pánské, dámské i dětské), boty, šperky, 
kabelky či drobné doplňky do domác-
nosti, které už se vám nehodí, a odneste 
si cokoliv z toho, co přinesli ostatní. Jedi-
nou podmínkou je nosit na swap PĚKNÉ, 
ČISTÉ A KVALITNÍ věci. Takové, jaké byste 
klidně darovali i svým přátelům. (V přípa-
dě, že darované věci nebudou v pořádku, 
nebudou na akci přijaty.) Bez ohledu na to, 
kolik toho sami přinesete a kolik si toho 
odnášíte, kromě jednorázového vstup-
ného nic neplatíte. Věci můžete na swap 
pouze donést, nebo si pouze přijít vybrat.

Tašky s věcmi, které už nechcete, 
můžete donést do Domu kultury Ost-

rov v pátek 8. října mezi 17. a 19. hodi-
nou, nebo přímo v sobotu 9. října mezi  
9. a 11. hodinou. Výměnou dostanete 
pásku na ruku, která vám umožní vstup 
do sálu dříve před těmi, kteří se rozhodli 
si přijít pouze vybrat. Akce se bude konat 
v souladu se všemi platnými nařízeními, 
a počet vstupenek tak může být omezen. 
Lístky na akci doporučujeme zakoupit 
online na www.dk-ostrov.cz nebo v info-
centru DK Ostrov. 
Přijít na swap můžete ve třech časových 
blocích: 
11.30 - pokud jsem na swap věnoval/a své věci
13.00 - pokud jsem si přišel/přišla pouze 
vybrat
14.00 - pokud nechci platit žádné vstupné
Pokud máte otázky, napište nám na mail 
klicnice.sperky@gmail.com. 

Eliška Failová

Sobota 9. října 2021 od 17 hodin bude pa-
třit milovníkům výjimečné renesanční hudby. 
V kostele Zvěstování Panny Marie v Posvát-
ném okrsku v Ostrově zazní  komorní varian-
ta, výběr z 50 hudebních fug ze slavného umě-
leckého díla Atalanta Fugiens.  Interpretace se 
ujme vokální soubor Vagantes z Prahy a Svo-
bodné hudební bratrstvo, zaměřující se na au-
tentickou interpretaci staré hudby, především 
z doby vrcholné renesance a časného baroka.

Lékař a básník Michael Maier (1568–1622) 
vydal roku 1617 významný alchymistický trak-
tát Atalanta Fugiens (Prchající Atalanta). Kniha 
je výjimečným pokusem o „multimediální dílo”. 
Tajemství přírody jsou prezentována v pade-
sáti kapitolách, z nichž každá obsahuje krátké 
motto, mědirytinu, podrobné pojednání a ver-
šovaný šestiřádkový epigram, který je zároveň 
zhudebněn tříhlasou vokální skladbou - fugou. 

Stejně jako mnoho dalších děl této doby 
je Prchající Atalanta inspirována antickou 
mytologií. Jeden hlas každé fugy představuje 

krásnou lovkyni Atalantu, která se svými cti-
teli závodila v běhu. Porazil ji až Hippomenés 
(druhý hlas každé skladby), který ji s pomocí 
bohyně Afrodíty zpomalil díky házení zla-
tých jablek. Třetí hlas, který je oba ustaluje 
a upevňuje, je stále stejný, má jedinečnou 
hodnotu, stejně jako zlaté jablko.

Pro obyvatele Ostrova je zajímavé, že au-
torem rytin v tomto díle není nikdo jiný než 
významný rytec Matthäus Merian, jenž je 
rovněž autorem známé veduty z roku 1650 
zobrazující zámeckou zahradu v Ostrově   
v době jejího největšího rozkvětu za vlády 
sasko-lauenburského vévody Julia Jindřicha 
(mezi jehož zájmy patřila rovněž alchymie).

Vstupenky koupíte v předprodeji v In-
focentru Domu kultury Ostrov, na webu  
https://www.dk-ostrov.cz nebo hodinu před 
koncertem v Posvátném okrsku. Koncert při-
pravil Dům kultury Ostrov ve spolupráci se 
spolkem Vzbuďme Vary.

Tereza Dvořáková, Vzbuďme Vary

PLNOU PAROU S DIVADLEM

V OSTROVĚ USLYŠÍTE RENESANČNÍ 
SKLADBY M. MAIERA, RÁDCE RUDOLFA II.

Český rozhlas Karlovy Vary dlouhodo-
bě spolupracuje s Nadací Světluška. Po 
úspěšném Běhu pro Světlušku, který se  
v prostoru volnočasového areálu Rolava  
v Karlových Varech uskutečnil 9. září, na-
vazuje další, tentokrát kulturní akcí.   

 Spolupořadatelem je Dům kultury Ost-
rov. „Když nás Český rozhlas Karlovy Vary 
požádal o spoluorganizaci kulturní dobro-
činné akce, neváhali jsme ani chvíli. Spojit 
kulturní zážitek v krásném prostoru kostela 
Zvěstování Panny Marie s dobročinností 
nám přijde jako správná volba,” řekl Mgr. 
Lukáš Lerch, ředitel Domu kultury Ostrov.                                                          

20. října si vás tak dovolujeme společ-
ně pozvat do kostela Zvěstování Panny 
Marie v Ostrově na koncert Yvetty Blana-
rovičové. Začátek akce je v 19.30 hod.  
a dobrovolné vstupné bude věnováno Na-
daci Světluška, která pomáhá všem zrako-
vě postiženým žít život dle vlastní volby.

Eva Jandáková, Český rozhlas KV

Yvetta Blanarovičová

KONCERT YVETTY 
BLANAROVIČOVÉ

OSTROVSKÝ SWAP JIŽ POČTVRTÉ
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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

14. a 16. října 19.30 hod., vstupné 130 Kč

LÁSKA NA ŠPIČKÁCH
Ambiciózní taneční pedagožka Tereza chce
zrekonstruovat starý mlýn, vést baletní kroužek
a vyhrát soutěž souborů v Praze.
Režie: Petr Zahrádka. Hrají: Vica Kerekes, Ondřej Veselý,
Valentýna Bečková, Jiří Havelka ad.
Česko, romantická komedie, min.

21. října 17.00 hod.
vstupné 130 Kč dospělí, 110 Kč děti
22. října 17.00 hod., 3D
vstupné 150 Kč dospělí, 130 Kč děti

ROZBITÝ ROBOT RON
Vypráví příběh trochu osamělého dvanáctiletého sedmáka
Barneyho a Rona, jeho nového chodícího, mluvícího a
zcela digitálního přítele, který má být, alespoň podle
reklamy, „nejlepší kamarád robot“. Avšak….
Režie: Alessandro Carloni, Jean-Philippe Vine. 
Velká Británie, animovaný, min.

21. října, 19.30 hod., titulky 
vstupné 130 Kč dospělí, 110 Kč děti
23. října 20.00 hod., 3D dabing 
vstupné 140 Kč dospělí, 120 Kč děti

SHANG-CHI A LEGENDA
O DESETI PRSTENECH
Hlavním hrdinou je superhrdina čínského původu Shang-
Chi, který je konfrontován se svojí minulostí, když je
zapleten do sítě tajemné organizace Deset prstenů. 
Režie: Destin Daniel Cretton. Hrají: Simu Liu, Tony Leung
Chiu-wai, Awkwafina ad.
USA, akční / dobrodružný / fantasy, (*15), 133 min.

22. října 19.30 hod., vstupné 130 Kč
23. října 17.00 hod., 3D, vstupné 150 Kč 

DUNA
Středem zájmu je malá planetka s naprostým
nedostatkem vody, zvaná Duna.
Režie: Denis Villeneuve. Hrají: Timothée Chalamet,
Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Zendaya ad.
USA, dobrodružný / sci-fi, (*15), 155 min., české titulky.

28. a 29. října 17.00 hod., vstupné 120 Kč

ADDAMSOVA RODINA 2
Addamsovi se vrací! Ta nepodivnější rodinka na světě.
Tentokrát přicházejí i s přírustkem. 
Režie: Greg Tiernan, Conrad Vernon, Kevin Pavlovic. 
USA / Velká Británie / Kanada, animovaný, 90 min.

28. a 30.října 19.30 hod., vstupné 140 Kč

KURZ MANŽELSKÉ TOUHY
Sledujeme pět manželských párů, kteří si přejí navrátit
touhu a vášeň do svých životů.
Režie: Radek Bajgar. Hrají: Jiří Bartoška, Vojtěch Kotek,
Lenka Vlasáková, Stanislav Majer ad.
Česko, komedie / drama, 100 min.

29. října 19.30 hod. a 30. října 17.00 hod.
vstupné 120 Kč 

PAROŽÍ
Horor nás zavede do městečka, kde se místní učitelka
společně se svým bratrem, místním šerifem, zapletou
s mladým studentem skrývajícím nebezpečné tajemství.
Režie: Scott Cooper. Hrají: Keri Russell, Jesse Plemons ad.
USA, horor / mysteriózní, české titulky, (*15), 99 min.

1. října 17.00 hod., vstupné 120 Kč 

SPÍCÍ MĚSTO
Když všichni rodiče na celém světě usnou záhadným
spánkem, děti musí bojovat o přežití.
Režie: Dan Svátek. Hrají: Anežka Novotná, Adam Svátek,
Kryštof Svátek ad.
Česko, mysteriózní / dobrodružný / thriller, (*15), 95 min.

1. října 19.30 hod. 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 ad.
Česko, komedie / drama, 100 min.

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, české titulky, (*15), 163 min.

7. a 8. října 17.00 hod.
vstupné 130 Kč dospělí, 110 Kč děti

MYŠI PATŘÍ DO NEBE
Český animovaný film režisérů Jana Bubeníčka a Denisy
Grimmové podle stejnojmenné knihy Ivy Procházkové.
Vypráví o myšce Šupito a lišákovi Bělobřichovi. Myška
Šupito ráda všechny přesvědčuje o tom, že je
nejodvážnější myší na celém světě a vůbec ničeho se
nebojí. Ale opak je pravdou…..
Česko / Francie / Belgie / Slovensko, animovaný, 87 min.

7. , 9. a 15. října 19.30 hod. a 16. října 17.00 hod.
vstupné 130 Kč 

KAREL
Celovečerní dokumentární film Karel přináší ojedinělý
pohled do soukromí a do duše Karla Gotta. 
Režie: Olga Malířová Špátová. Hrají: Karel Gott. 
Česko, dokumentární, 133 min.

8. října 19.30 a 9. října 17.00 hod.
vstupné 130 Kč

MINUTA VĚČNOSTI
Kdyby jsi mohl něco změnit, co by to bylo?
Český thriller natáčený v malebných kulisách Islandu.
Režie: Rudolf Havlík. Hrají: Jiří Langmajer, Martina
Babišová, David Švehlík. 
Česko, drama / thriller, 81 min.

14. října 17.00 hod., titulky, vstupné 130 Kč
15. října 17.00 hod., 3D dabing, vstupné 150 Kč

VENOM 2: CARNAGE PŘICHÁZÍ
Tom Hardy se vrací na filmová plátna jako smrtící strážce
Venom, jedna z nejlepších a nejkomplexnějších
comicsových postav společnosti Marvel.
Režie: Andy Serkis. Hrají: Tom Hardy, Michelle Williams,
Woody Harrelson, Naomie Harris ad.
USA, akční / sci-fi / thriller, (*15), 120 min.
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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

15. října 10.00 – 17.00 hod., Mírové nám.

OSTROVSKÉ TRHY 
16. října – 15.00 hod.,
Dům kultury / kinokavárna

MIKULKOVY POHÁDKY
Pražské divadlo Elf uvádí pět pohádek podle
předlohy Aloise Mikulky. 
Hrají: Petra Mošovská a Michal Hnátek 
Vstupné: 50 Kč 

17. října od 10.00 hod., Zámecký park

PARK BIKE OSTROV
Nultý ročník závodu horských kol pro děti do 14 let.

27. října 13.00 – 17.00 hod., Stará Radnice

ZANIKLÁ A ZNOVU OBJEVENÁ
STARÁ ŘEMESLA
Tradiční setkání pokračovatelů starých řemesel
z Krušnohoří. Přijďte se podívat a zkusit umění
drátování, paličkování, patchworku, šití hraček
a různých vánočních ozdob. 

28. října 17.00 hod., 
kostel Zvěstování P. Marie

FELIX SLOVÁČEK
Felix Slováček a pianista Vjačeslav Grochovský vás
provedou inspirativní známou filmovou hudbou
od Ennio Morricone, Nino Roty i Karla Svobody.
Milovníci klasiky uslyší skladby Bedřicha Smetany,
Antonína Dvořáka, Zdeňka Fibicha nebo J. S. Bacha. 
Vstupné: 120 Kč 

30. října 15.00 hod., 
Dům kultury / kinokavárna

O CHALOUPCE Z PERNÍKU
Pohádku uvádí Divadlo Kapsa, Andělská Hora.
Žili byli máma s tátou a ti měli dvě děti, Jeníčka
a Mařenku. Jednou se děti vypravily do lesa
na jahody, v lese našly kouzelnou chaloupku
z perníku. A kdo v takové chaloupce bydlí, víme
všichni - zlá ježibaba. 
Vstupné: 50 Kč 

Stálá expozice, Kostel Zvěstování P. Marie
Otevírací doba: 
středa až neděle 10.00 - 18.00 hod. 

CÍRKEVNÍ UMĚNÍ
ZÁPADNÍHO KRUŠNOHOŘÍ
A ZNIČENÉ KOSTELY
NA KARLOVARSKU 
Vstupné: 50 Kč, sleva 50% děti, studenti, senioři 
a ZTP

Výstava pokračuje do 21. listopadu,
kostel Zvěstování P. Marie 
Otevírací doba: 
středa 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 24. října, Stará Radnice
otevírací doba: úterý až pátek 13.00 - 17.00 hod. /
sobota až neděle 11.00 - 17.00 hod.

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

6. října 18.00 hod., T-Café Žabička (Téčko)

PJÉR LA ŠÉ‘Z - ARCHETYPY
JAKO ČÍSLA
Přednáška vás seznámí s podstatou numerologie.
Pjér la Šé’z dlouhodobě spolupracuje s J. Duškem
v představeních Čtvrtá a Pátá dohoda. 
Vstupné: 110 Kč 

8. – 9. října, Dům kultury

OSTROVSKÝ SWAP 4
Po roční pauze se opět vracíme s ostrovským
swapem, oblíbenou výměnou šatů, bot, doplňků i věcí
do domácnosti.

9. října 17.00 hod., kostel Zvěstování P. Marie

VAGANTES + SVOBODNÉ
HUDEBNÍ BRATRSTVO
Komorní varianta vokálně-instrumentálního
koncertu renesanční hudby. Multimediální dílo,
alchymistický traktát Atalanta Fugiens (Prchající
Atalanta) renesančního lékaře, alchymisty, rádce
Rudolfa II. a básníka Michaela Maiera (1568–1622),
obsahuje také tříhlasé skladby – fugy.
Pořádáme společně se VZBUĎME VARY. 
Vstupné: 120 Kč 

11. října 19.30 hod., Dům kultury

PLNOU PAROU 
René Heinersdorff
Brilantní komedii plnou záměn a zmatků uvádí
divadlo Palace Praha.
Režie: Petr Svojtka Hrají: Lenka Vlasáková, Miroslav
Etzler, Jan Dolanský, Petra Horváthová / Alena
Doláková, Richard Trsťan 
Vstupné: 400 Kč, 380 Kč, 350 Kč, 250 Kč

#kulturaostrov 10 / 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

Felix SLOVÁČEK
v klášterním kostele
Zvěstování P. Marie
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Vážení spoluobčané, 
máte v rukou dotazník, jehož vyplněním pomůžete zlepšit komunikaci města a městského úřadu Ostrov s Vámi. Je to oblast, na kterou 
bychom se chtěli zaměřit a ve které bychom naše služby chtěli zlepšit. 

Žádáme vás proto, abyste k tomu přispěli i Vy, a to vyplněním anonymního dotazníku. Vaše návrhy, podněty a hodnocení zpracujeme 
a využijeme pro návrh nových zásad a fungování komunikace města a městského úřadu. 

Děkujeme. 

Ing. Jan Bureš, DBA - starosta města

Vyplněný dotazník je možné odevzdat na Informační centrum v Domě kultury, na podatelnu MěÚ nebo na ostrovský zámek.

Zodpovězení jednotlivých otázek a vyplnění komentářů je dobrovolné. 

ČETNOST A ZPŮSOB JEDNÁNÍ S MĚSTSKÝM ÚŘADEM

Otázka č. 1: Jak často vyřizujete záležitosti na odborech městského úřadu?

Nápověda k otázce: Vyberte jednu z možností.

min. jednou za 14 dnů

min. jednou za měsíc

min. jednou za 6 měsíců

min. 1 za rok

dle potřeby

Otázka č. 2: Jakým způsobem nejčastěji komunikujete při vyřizování záležitostí s městským úřadem?

Nápověda k otázce: Můžete označit více variant.

telefon

email

osobní návštěva

datová schránka

jiné – uveďte:

Otázka č. 3: Celková spokojenost s činností městského úřadu a chováním pracovníků městského úřadu

Nápověda k otázce: Ohodnoťte na škále od 1 do 5 (1 = zcela spokojen až 5 = velmi nespokojen).

1
odpověď

2 3 4 5 nevím
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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

DOTAZNÍK
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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

DOTAZNÍK

Předchozí odpovědi můžete doplnit komentářem:

Otázka č. 4: Jak jste obecně spokojen/a s odborností úředníků? (Dokáží pomoci, poradit,
odkázat, na koho se obrátit atp.)

Nápověda k otázce: Ohodnoťte na škále od 1 do 5 (1 = zcela spokojen až 5 = velmi nespokojen).

1
odpověď

2 3 4 5 nevím

Otázka č. 5: Jak jste obecně spokojen/a s přístupem úředníků v jednání s Vámi?
(Ochota, vstřícnost, snaha pomoci atp.)

Nápověda k otázce: Ohodnoťte na škále od 1 do 5 (1 = zcela spokojen až 5 = velmi nespokojen).

1
odpověď

2 3 4 5 nevím

DALŠÍ PŘIPOMÍNKY ČI NÁVRHY K ČINNOSTI MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Otázka č. 6: Zde můžete uvést Vaše náměty či připomínky, co byste doporučili městu a městskému
úřadu zlepšit, rozvinout v oblasti komunikace, transparentnosti, fungování vůči občanům. 

SPOKOJENOST OBČANŮ S KOMUNIKACÍ MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Otázka č. 7: Jak hodnotíte celkovou informovanost občanů města Ostrov?
Máte dostatečné informace o plánech, dění a změnách ve městě a jeho úřadu?

Nápověda k otázce: Ohodnoťte na škále od 1 do 5 (1 = zcela spokojen až 5 = velmi nespokojen).

Komentář a náměty na zlepšení:

1
odpověď

2 3 4 5 nevím
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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

DOTAZNÍK

Otázka č. 8: Odkud (z jakých informačních zdrojů) se dozvíte většinu informací týkajících se fungování
města (městského úřadu) a činností zajišťovaných městem? 

Nápověda k otázce: Ostrovský měsíčník, web, úřední deska, přímá komunikace, sociální sítě, TV atd.

Otázka č. 10: Které informace jsou pro vás nejdůležitější? 

Nápověda k otázce: Můžete vybrat více variant.

výběrové řízení (zaměstnání)

stavbách, které se budou realizovat, nebo se realizují

informace týkající se různých poplatků např. za psy, popelnice, daně atd.

možnosti odkupu nemovitostí

kulturní akce / soutěže vyhlášené městem

sportovní akce / pořádané nebo spolupořádané městem

omezeních, či uzavírkách

jiné – uveďte:

Otázka č. 9: Jaké typy informací nejčastěji vyhledáváte o městě nebo jeho úřadu?

Nápověda k otázce: Můžete vybrat více variant.

Informace o městě, jeho službách a fungování (např. trávení voleného času, sociální a zdravotní služby,

školství, bezpečnost, parkování, aktivity pro seniory atd.)

Informace o záměrech a plánech města do budoucna (např. plánované investice, opravy a záměry atd.)

Informace o politických zástupcích města (např. informace a kontakty na zastupitele,

usnesení z jednání rady a zastupitelstva atd.)

Informace o úřadu (např. úřední hodiny, informace o odborech a jejich agendách, kontakty atd.)

jiné – uveďte:

Otázka č. 11: Čtete pravidelně Ostrovský měsíčník? 

Nápověda k otázce: Vyberte jednu z možností.

vždy ano

většinou ano

asi v polovině případů

většinou ne

téměř nikdy
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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

DOTAZNÍK

Otázka č. 12: Jaké typy informací jsou pro vás v Ostrovském měsíčníku nejdůležitější? 

Nápověda k otázce: Můžete vybrat více variant.

informace představitelů města a pracovníků městského úřadu k plánovaným akcím a záměrům města

informace o stavbách, které se budou realizovat, nebo se realizují

informace týkající se různých poplatků např. za psy, popelnice, daně atd.

možnosti odkupu nemovitostí

kulturní akce / soutěže vyhlášené městem

sportovní akce / pořádané nebo spolupořádané městem

informace o omezeních, či uzavírkách

jiné – uveďte:

Jaké další informace byste v Ostrovském měsíčníku uvítal/a? Co jiného byste na Ostrovském
měsíčníku změnil/a nebo vylepšil/a?

18 - 30

31 - 40

41 - 50

51 - 60

60 a více

SOCIODEMOGRAFICKÉ CHARAKTERISTIKY

Věk

žena

muž

jiné

Pohlaví

v Ostrově

mimo Ostrov

Bydlíte
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SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři Ostrovského měsíčníku, 
milí spoluobčané.

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

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

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

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

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

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

Jan Bureš
starosta města

DEN SE STAROSTOU
Tradiční Dny se starostou, které 

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

PROČ SE LÍBAT POD TŘEŠNÍ
První máj je  tradiční český svátek 

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

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

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

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

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

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

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

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

Dita Poledníčková
manažerka cestovního ruchu

MěÚ Ostrov

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

Úryvek z lyricko-epické básně Máj
Karel Hynek Mácha

INFORMACE ZE ŠKOL

Škola se po létě opět naplnila žáky. 
V letošním školním roce 2021/22 usedlo 
do lavic celkem 95 žáků ve 12 třídách. Na 
naší škole jsou 2 třídy pro žáky se středně 
těžkým mentálním postižením a kombi-
novanými vadami, 5 tříd pro žáky s leh-
kým mentálním postižením a 5 tříd ZŠ. 
Do učitelského sboru nám přibyla nová 
posila, pan učitel R. Heinic, a po mateřské 
dovolené se nám vrátila asistentka peda-
goga V. Ťuiková. 

Od letošního září se zapojili žáci  
IX. B do realizace tranzitního programu 
s názvem „Zvládnu to sám“, jehož cílem 
je úspěšné zajištění vzdělávacího a pra-
covního uplatnění žáků po ukončení 
povinné školní docházky na základě je-
jich individuálních priorit a schopností. 
Během školního roku se žáci seznámí 
s možnostmi dalšího uplatnění nejen for-
mou besed a exkurzí, ale i formou prak-
tické osobní zkušenosti s danou profesí  
a pracovní situací. První zajímavý vhled do 
této oblasti jim přineslo již 3. 9. zábavné 
a zajímavé dopoledne pořádané KÚ Kar-
lovy Vary pod názvem Kraj dokořán. Dne  
8. 9. se konal Olympijský běh. Zúčastnila 
se ho celá škola. Akce se konala na přileh-
lém atletickém oválu. Nejprve běželi jed-

notliví žáci a poté byli vybráni zástupci 
všech tříd, aby změřili své síly ve štafetě. 
Fandilo se z plných plic a výkony žáků byly 
velmi vyrovnané, ale v mnoha případech 
i překvapivé. Po těchto krásných výko-
nech na žáky čekalo několik sportovních 
stanovišť, kde si vyzkoušeli svou obrat-
nost, rychlost, hbitost, ale i své znalosti 
o sportu a myšlence olympijských her. 
Sportovní dopoledne  zakončilo vyhlá-
šení nejlepších sportovců. V posledních 
dnech loňského školního roku se třída 
VII. B zúčastnila interaktivního projektu 
„Znovuoživené Krušnohoří“. V rámci to-
hoto projektu s propůjčeným tabletem  
prošla Zámecký park. Na závěr si každý 
žák i paní učitelka vytvořili svůj pracovní 
list na toto téma, který odevzdali v info-
centru. Proběhlo vyhlášení a v kategorii 
žáci byl jako nejlepší vyhodnocen Šimon 
Novotný  a v kategorii dospělých se umís-
tila p. uč. L. Arnoldová. V rámci DFOH se 
konala festivalová dílna „Dizajniště“, kte-
rou navštívily třídy SŠ1, V. B, VI. A a VIII. B. 
Jednalo se o putovní designové  hřiště, na 
kterém nás lektoři ze sdružení PROTE-
BE live provedli cestou od designového 
nápadu až k jeho realizaci. Dílna před-
stavila žákům techniku designového 

myšlení, která pomáhá objevovat nová, 
kreativní řešení. Díky vstřícnosti pana 
ředitele Mgr. L. Lercha  máme možnost 
využít prostoru spojovací chodby v DK. 
V současné době je zde ke zhlédnutí vý-
stava výtvarných děl našich žáků, která 
vznikla pod odborným vedením p. uč.  
L. Staňkovské. Výstava je časově neome-
zená, a tak v průběhu školního roku se 
díla budou obměňovat. V říjnu se bude 
konat společný den otevřených dveří 
naší školy a SŠ Euroinstitut Karlovarské-
ho kraje, který je umístěn v budově naší 
školy. Tímto vás všechny srdečně zveme 
na prohlídku!

Faten Fakach

ŽÁCI ZŠ KRUŠNOHORSKÁ ZNOVU V LAVICÍCH

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

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

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

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

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

Nabídka pozemků v Horním Žďáru

INFORMACE ZE ŠKOL

Náš výlet se odehrál na Mariánské 
ve dnech od 1. 9. do 3. 9. Začalo to tak, 
že jsme šli z Horního Žďáru pěšky. Byli 
jsme rozdělení na skupinky a plnili ces-
tou úkoly. Také jsme si opékali buřty, dále 
cesta probíhala v klidu až na ty kopce 
nahoru. Na chatu jsme dorazili po večeři, 
která byla výborná, vybalili jsme si kufry, 
vyhodnotili výsledky a šup na kutě. Další 
den byl doslova nabitý vším možným. Po 
snídani jsme šli do Jáchymova, kde nás 
čekal bazén a návštěva štoly. Bazén byl 
super nejlepší, strašně jsem si to užila.  

Z Jáchymova  jsme vydupali kopec zpět  
a rovnou na oběd - další mňam.  Pak jsme 
hráli přehazovanou, ta mě také bavila. 
Potom  jsme dostali povel, ať si jdeme 
zkoušet naše představení na večer, kaž-
dá skupinka měla své zadání. Povedlo se 
nám to, hodně jsme se při zkoušení po-
bavili. Naše povedená vystoupení dopl-
nila večer diskotéka, to bylo nejlepší, po-
řádně jsme to roztočili. ... a zase na kutě. 
Další ráno jako dny předtím, snídaně  
a menší procházka s výukou všeho 
možného po krásném okolí Mariánské  

a zase na naši permoníkovou chaloupku 
začít si balit. Po balení následoval ŠKOL-
NÍ  ŘÁD, to bylo také fajn. Hleďme, jsme 
u konce našeho adaptáku. Mé hodnocení 
je velká jednička, doufám, že si to brzy 
zopakujeme. Také děkuji svému týmu, 
že jsme vyhráli. Také bych chtěla velmi 
poděkovat paním učitelkám za skvělý ná-
pad tento výlet uskutečnit. 

Žofie Vaitová za třídu 7. A, ZŠ Ostrov, 
Májová

V celé České republice se ve středu  
8. září rozběhly tisíce lidí. I naše škola osla-
vila olympijskou myšlenku během. Olym-
pijský běh je již tradiční akce, do které se 
zapojujeme každý rok. Děti z prvního 
stupně vyběhly na školním hřišti. Žáci 
z druhého stupně proběhli trasu mezi ryb-
níky. Za krásného počasí se akce vydařila 
a všichni běžci si odnesli domů medaili  
a diplom od Českého olympijského vý-
boru. V měsíci září naši školu navštívili 
basketbalisté z karlovarské Lokomotivy. 
Prvotním záměrem byl nábor dívek do to-
hoto oddílu. Děti se rozdělily do družstev 
a mnohé si vyzkoušely. 

Michaela Budaiová,  
učitelka 1. stupně

MÁJOVKA V POHYBU ANEB ADAPTAČNÍ VÝLET NA MARIÁNSKOU

Začátek školního roku prožily děti ze ZŠ Májová ve sportovním duchu
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SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři Ostrovského měsíčníku, 
milí spoluobčané.

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

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

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

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

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

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

Jan Bureš
starosta města

DEN SE STAROSTOU
Tradiční Dny se starostou, které 

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

PROČ SE LÍBAT POD TŘEŠNÍ
První máj je  tradiční český svátek 

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

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

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

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

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

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

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

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

Dita Poledníčková
manažerka cestovního ruchu

MěÚ Ostrov

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

Úryvek z lyricko-epické básně Máj
Karel Hynek Mácha

INFORMACE ZE ŠKOL

SPŠ OSTROV – FEŠNÁ ŠEDESÁTNICE, CO DRŽÍ KROK S DOBOU
Vítězky Vodafone AR Challenge bu-

dou realizovat projekt „Slyším očima“
Sotva se do třídních knih zapsal školní 

rok 2021/2022, už se po chodbách školy 
šušká, že to nebude jen tak obyčejný rok, 
ale že má v sobě cosi magického. Vzpo-
mene si někdo, kdy se začala psát historie 
střední průmyslové školy v Ostrově? A ko-
lik let na kopci stojí centrum technického 
vzdělávání? Je to k nevíře, ale SPŠ Ostrov 
táhne na šedesát a moderní budova vévo-
dí svému okolí téměř deset let. Jak ten čas 
letí! A proto neváhejte a přijďte se k nám 
podívat. Pro začátek si zapište do kalendá-
ře 14. října 2021 9–16 hodin, kdy se brány 
školy otevřou pro všechny návštěvníky 
výstavy KAM PO ZŠ? určené nejen žákům 
9. tříd a jejich rodičům, ale i všem zvědav-
cům a uchazečům o studium na některé 
ze středních škol a učilišť působících v na-
šem regionu.

Pokud zná naši školu někdo dobře, 
krom stávajících studentů, pedagogů a za-
městnanců, tak to jsou nositelé titulu In-
ženýr či Bakalář junior. První letošní ucha-
zeče o titul jsme s jejich učiteli přivítali již 
15. září. Jednalo se o desetičlenné skupinky 
deváťáků z osmnácti základních škol naše-
ho kraje. Jejich učitelský doprovod se po 
dobu šesti návštěv, kdy budou pronikat 
do tajů strojírenství, elektrotechniky, 3D 
tisku, robotiky, informatiky i autotroniky, 
ujal role instruktorů, a to vše pod laska-
vým dohledem našich odborníků. Pokud 
se bude vyvíjet epidemiologická situace 

dobře, na jaře se do našich učeben mohou 
těšit nejen osmáci, ale i široká veřejnost.

To nejlepší nakonec. V květnu loňského 
roku vyhlásil Vodafone kreativní soutěž 
pro studenty. Měli se zamyslet nad mož-
nostmi rozšířené i smířené reality v oblasti 
5G sítě a jejího využití ku prospěchu lid-
stva. Z naší školy se v rámci oboru Elektro-
technika a Informační technologie zapojilo 
5 týmů,  do finále postoupilo dívčí duo ze 
třídy I3 (Pavla Adamcová a Jana Kašková). 
„V dnešní době neexistuje technologie, 
která by překládala zvuk do znakové řeči,  
a to jsme se rozhodly změnit,“ komentovaly 
svůj počin Pavla s Janou a navrhly způsob, 
jak mohou lidé se sluchovým postižením 

„slyšet očima“. Jejich projekt odbornou 
porotu zaujal natolik, že v soutěži Vodafo-
ne AR Challenge vyhrály. Nyní budou mít 
studentky možnost za pomoci Vodafonu  
a dalších partnerů uvést svůj nápad do 
praxe – v následujících měsících budou 
dívky pracovat na vývoji aplikace, která 
poslouží jako inteligentní překladač pro lidi 
se sluchovou poruchou a umožní jim bez 
problémů komunikovat s okolím. Děvčata 
si svou chvilku slávy užila v době MFF v ho-
telu Thermal v Karlových Varech. Nyní je 
čeká především badatelská dřina plná po-
kusů a omylů, v závěru školního roku i ma-
turita. Hodně zdaru a vytrvalosti, děvčata!

Lenka Bardová, za SPŠ Ostrov

ZÁPIS DO KROUŽKŮ MDDM A EC
Pokud jste zápis do kroužků během září 
nestihli, máte možnost přihlásit se i v mě-
síci říjnu a dále kdykoli v průběhu celého 
školního roku. Přihlašovat se můžete onli-
ne nebo osobně v domě dětí a EC.

OSTROVSKÁ KOLEJNICE
15.–17. října
28. ročník veřejné soutěže registrovaných 
železničních modelářů pořádané ve spo-
lupráci s Klubem železničních modelá-
řů Ostrov. Propozice soutěže k dispozici 
v domě dětí nebo na www.kzm-ostrov.
estranky.cz.

ZÁVODY AUTOMODELÁŘŮ
11. října, 16.00 – 18.00 hod., MDDM
Krajský přebor otevřeného závodu žáků  
a mládeže. Nutnost vlastního modelu.

Přihlášky posílejte na mddm@mddmost-
rov.cz nejpozději do 7. 10.

PODZIMNÍ PRÁZDNINY 

Příměstský tábor
27.–29. října, 8.00 – 16.00 hod., 800 Kč
Atraktivní program pro školní děti 7–12 
let, které se o prázdninách nechtějí doma 
nudit. Zajištěno celodenní stravování + 
pitný režim. Na programu je sportování, 
laser game aréna v Karlových Varech, ba-
zén, netradiční batikování.  
Přihlášky: od 15. 10. online nebo osobně 
v MDDM.

Provoz budovy a kanceláří MDDM
Budova: Po-Pá 8.00 – 20.00 hod.
Kanceláře: Po-Pá 8.00 – 17.00 hod.

Provoz sportovního areálu
Po-Pá 8.00 – 19.00 hod. 
So-Ne, svátky 10.00 – 19.00 hod.
Rezervace hřiště a kurtů ve všední dny na 
tel. 736 505 681.

Zimní stadion
Veřejné bruslení dle aktuálního rozpisu 
ledové plochy. Rozpis k dispozici vždy 
na nástěnce zimního stadionu, na webu 
MDDM a FB. 

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

Dagmar Gburová,
MDDM Ostrov

OSTROVSKÝ DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ZVE NA ZÁPISY,  
SOUTĚŽE A ZÁVODY

Studentky SPŠ Ostrov Pavla Adamcová a Jana Kašková vyhrály soutěž Vodafone AR Challenge
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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

BUBENÍCI JSOU SLYŠET VŠUDE
O tom, že je bubenický soubor ZUŠ slyšet na mnoha akcích  

v kraji, není pochyb. Drumband je souborem, který jste mohli slyšet 
nejen během letních prázdnin, ale v poslední době i na Dnu seni-
orů, během festivalu Soukání Ostrov nebo festivalu Oty Hofmana.

Součástí výuky je ale také hra na bicí soupravu a i v té je třeba 
hledat výzvy. Kromě souboru jste tak mohli na festivalu Beato-
vé letokruhy vidět i samostatné vystoupení Maxmiliána Lovásze, 
který s doprovodem zahrál svou vlastní skladbu i dvě interpreta- 
ce -  Tarzan boy od kapely Baltimora a Shoř teď od Cocotte Mi-
nute. Publikum bylo velmi vstřícné, a tak si mladý bubeník mohl 
vyzkoušet, nejen jak zní podpora z kotle, ale také jaké to je, fotit 
se s fanoušky. Do budoucna by se z této akce mohla stát tradice  
a možnost pro šikovné žáky ukázat své dovednosti před podporu-
jícím publikem.  V loňském školním roce také vznikla spolupráce 
s oddělením zpěvu. Společný koncert jste mohli vidět a poslech-
nout si v červnu v amfiteátru městského domu dětí a mládeže. 
Spolupráce byla pro obě oddělení příjemná a přínosná a chtějí 
v ní rozhodně pokračovat. Krom těchto plánů do budoucna čeká 
bubeníky letos i soutěž základních uměleckých škol v kategorii 
bicích. Bude to tedy doslova nabitý rok.

Óňa Šulc Králová, ZUŠ Ostrov

První sobotu v září proběhla v Zámeckém parku letos poprvé 
velká taneční party pod širým nebem s názvem DANCEPARADE 
CZ. Přinášíme vám z akce několik fotografií a rozhovor s hlavním 
organizátorem Miloslavem Kubsou, který mimo jiné na akci vystu-
poval jako DJ Mike.

První DANCEPARADE OSTROV je za vámi, jak akci hodnotíte?
Do Zámeckého parku jsme se moc těšili, jak jsem říkal už  

v rámci letního rozhovoru. A musím s radostí říct, že výsledek 
akce hodnotím velmi kladně, vlastně: BYLO TO SKVĚLÝ! Lidi byli 
fantastický, přišlo jich opravdu hodně a pevně věřím, že si to užili. 
Užili jsme si to i my: organizátoři, DJové i další kolegové z realizač-
ního týmu. Tímto bych chtěl všem poděkovat. Jak kolegům, kteří 
se podíleli na akci, aby se ji povedlo udělat tak, jak byla, tak úplně 
nejvíc chci poděkovat lidem, že přišli a bavili se. Ta energie, která  
z nich šla a hrnuli ji na nás, byla neskutečná!

Takže si to budete chtít v Ostrově příští rok zopakovat?
Určitě! Atmosféra, jakou jsme v Zámeckém parku v Ostro-

vě zažili, se jen tak někde zažít nedá. Moc děkuji DK Ostrov  
i vedení města Ostrov, že nám umožnili si v Ostrově zahrát.  
A věřím, že i návštěvníci akce se bavili. Lidé, kteří alespoň 
trochu věděli, na co jdou, a přečetli si program, tak si na ten 

„svůj“ set od vybraného DJe pěkně zatančili. Nabídli jsme  
v rámci celovečerního programu jak 80. léta, tak českou mu-
ziku, nebo hity 90. let.  Přeci kde jinde než na DANCEPARADE 
CZ si mohou užít takovou škálu hudebních stylů a tolik DJů! :-) 
Věřím, že se s městem i domem kultury domluvíme i na dru-
hém ročníku OPEN AIR DANCEPARADE v Ostrově. S kolegy si 
sedneme, pár věcí vylepšíme, aby to bylo opět o level výš. Mi-
mochodem v Ostrově bude DANCEPARADE dříve jak za rok...

Co myslíte tím vylepšit? A jak dříve než za rok?
Vždy je prostor pro zlepšení a my se snažíme být rok od roku 

lepší a lepší. Návštěvníci našich akcí si to zaslouží. V Ostrově jsme 
akci dělali poprvé a mile nás překvapila návštěvnost. Samozřej-
mě s větší návštěvností to s sebou nese nějaké zádrhele, které se  
s větším množstvím lidí, než předpokládáte, že dorazí, objeví. Pro 
příští rok proto například chceme posezení pro návštěvníky, nebo 
rychlejší, bohatší a pestřejší občerstvení. A proč dříve než za rok? 
Připravili jsme totiž další DANCEPARADE již na listopad tohoto 
roku! Chtěl bych tímto pozvat všechny v pátek 26. listopadu do 
Domu kultury v Ostrově na interiérovou DANCEPARADE 80´- 
90´PARTY, která bude startovat ve 20 hodin a bude minimálně 
do druhé hodiny ranní. Těšíme se na vás!         (red)

DANCEPARADE ZAVÍTALA POPRVÉ I DO OSTROVA

Mladý bubeník Maxmilián Lovász si vyzkoušel samostatné  
vystoupení na Beatových letokruzích

První Danceparade se v Ostrově povedla a fanoušci se mohou těšit na další
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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

Vážení příznivci pořádného rocku a bigbítu,
rádi bychom se ještě jednou vrátili do 

data 21. 8. 2021, a tím si připomněli i oním 
magickým datem tento parádní den, plný 
sluníčka a skvělé muziky, v Zámeckém 
parku v Ostrově.

Ono magické datum 21. 8. 2021 bylo 
připomenuto i kulturní vsuvkou, kdy se 
do areálu domáhal vstupu voják CA, aby 
se všem omluvil za invazi vojsk Varšavské 
smlouvy do tehdejšího Československa. 
Aby i dále poukázal na novou, lepší dobu, 

ve které žijeme, včetně skvělé muziky, kte-
rou Beatové letokruhy každoročně nabízí.

Letos se nám představili – DRUMBAND 
(Ostrov), WHITESNAKE (K. Vary), MAX & 
PETR (Ostrov), GREYHOUND (K. Vary), THE 
CRASH (Nejdek ), BLACK MOON (K. Vary).

Rádi bychom tímto ještě jednou po-
děkovali všem sponzorům. Vyjmenovat 
všechny do tohoto poděkování technic-
ky asi nelze, ale věřte, že bez nich by tato 
skvělá akce byla jen stěží realizovatelná. 
Dále bychom rádi poděkovali všem, co se 

na akci jakkoliv podíleli, a že jich nebylo 
málo. V neposlední řadě i těm, co se sta-
rali o komplexní gastronomii, aby měli ná-
vštěvníci plná bříška.

Pevně věříme, že nám budou nakloně-
ni i pro další pokračování, a pokud se tak 
stane, má vedení Společnosti Beatových 
letokruhů v plánu 20. 8. 2022 pod poklič-
kou REVIVAL světově známých rockových 
kapel uspořádat další pokračování...         

Za pořadatele –  
Společnost Beatových letokruhů

Milí čtenáři, 
ještě jednou nám dovolte, abychom se 

vrátili do letního období, konkrétně ke 
dni 14. 8. 2021, kdy opět proběhlo po-
kračování ojedinělé hudební akce, a to 
MUZIKANTSKÉ POZDNÍ ODPOLEDNE  
v prostorách restaurace Atlantis v Ostro-
vě. Máme za to, že tato akce nabývá na 
prestiži. Každoročně se těší přízni více  
a více příchozích návštěvníků, a ani letos 
tomu nebylo jinak. Akce má hlavní motto, 
a to vzpomínku na odešlé kamarády muzi-
kanty bez rozdílu žánrů, kteří již rozdávají 

radost na obláčcích. Letos jste se mohli 
těšit na takové kapely a písničkáře, jakými 
byli Milan KUČERA (K. Vary), FERNETIC 
(Andělská Hora), TSUNAMI (Velichov), 
a pořádající kapelu 4R (Ostrov). O závěr 
a pomyslnou třešničku na tomto skvě-
lém dni se postarala kapela THE CRASH 
(Nejdek). Věřte, že nikdo z příchozích se 
nechtěl s tímto skvělým dnem loučit, ale 
jak už to bývá, vše má svůj začátek a vše 
má i svůj konec. V neposlední řadě nám, 
prosím, dovolte, abychom tímto ještě 
jednou srdečně poděkovali sponzorům,  

a tím nebyl nikdo jiný nežli město Ostrov, 
bez kterého by nebylo možné akci vůbec 
organizovat, a rovněž i majiteli restaurace 
Atlantis za poskytnuté zázemí. Děkujeme 
i všem příchozím, protože bez Vás by to 
prostě nebylo ono. Budeme moc rádi, 
pokud přízeň sponzorů vydrží i v dalších 
letech, abychom si opět mohli na všechny 
odchozí muzikanty a kamarády zavzpo-
mínat, a k tomu se zároveň příjemně po-
bavit jak jinak než u dobré muziky, navíc  
v malebném prostředí mezi domy. 

Za pořadatele - kapela 4R Ostrov  

MUZIKANTSKÉ POZDNÍ ODPOLEDNE 2021 BYLO I LETOS  
VZPOMÍNKOU NA ODEŠLÉ KAMARÁDY MUZIKANTY

BEATOVÉ LETOKRUHY LETOS NABÍDLY ŠEST SKVĚLÝCH KONCERTŮ

Muzikantské pozdní odpoledne se i letos konalo v prostorách restaurace Atlantis

Kdo si našel cestu do Zámeckého parku na Beatové letokruhy, ten se skvěle bavil
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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

POHLED DO HISTORIE

Bez většího povšimnutí sdělovacích prostředků 
proběhly dny, kdy jsme si mohli vzpomenout na Slo-
venské národní povstání. Co to bylo, si pamatujeme 
my starší, a to ještě mnozí podle toho, jak nám o něm 
bylo referováno podle toho kterého zkresleného vní-
mání dějin, a mladší generace - rád bych se mýlil - již 
neví o ničem.

Tak jenom stručně pro ni, bylo to jedno z nej-
významnějších protiněmeckých vystoupení v Ně-
meckem okupovaných zemích během 2. světové 
války. Mělo demokratický charakter a jeho cíle byly 
a dodnes jsou hodny úcty. Vypuklo bohužel živelně 
dne 29. srpna 1944 a skončilo zatlačením povstalec-
kých jednotek slovenské armády a partyzánů do hor  
28. října 1944. Další boje pak pokračovaly partyzán-
ským způsobem. Centrem osvobozeného území byla 
Bánská Bystrica. Do bojů se zapojili i občané jiných 
národností, mj. 2 000 Čechů.

Hlavními vojenskými veliteli povstání byli generá-
lové Rudolf Viest a Ján Golian. Po potlačení povstání 
následovaly represe ze strany Němců, za účasti přísluš-
níků Pohotovostních oddílů Hlinkovy gardy (dále jen 
„POHG“). Bylo vypáleno na 80 vesnic.

Po únoru 1948 i s řadou účastníků povstání – vo-
jáky i partyzány - nastalo trochu jiné účtování. Podle 
údajů historika Karla Bartoška „všichni slovenští par-
tyzánští velitelé a političtí komisaři (kromě tří osob) se 
stali oběťmi politických procesů, které byly zahájeny 
v říjnu 1950 procesem se skupinou ‚Žingor a spol.‘“. Vi-
liam Žingor, Samuel Bibza a Ladislav Nosák byli 18. 12. 
1950 popraveni.

Řada z nich skončila v kriminálech a poznala i práci 
při těžbě a úpravě uranové rudy v oblasti Jáchymovska.

plk. Alexander Korda
Dne 12. září 1949 

předseda Státního 
soudu v Praze JUDr. 
Otakar Matoušek 
rozhodoval o žalobě, 
kterou přednesl mla-
dý a nadějný proku-
rátor JUDr. Vieska. Na 
konci své obžalovací řeči v procesu nazvaném „Korda  
a spol.“ žádá tři tresty smrti za zločiny spiknutí, velezrady 
a špionáže. Mezi jinými i pro  Kordu. Kdo byl A. Korda?

Narodil se 18. dubna 1907 ve Vrútkách a měl pět 
sourozenců. Po maturitě na gymnáziu úspěšně ab-
solvoval vojenskou akademii v Hranicích na Moravě  
a stal se důstojníkem z povolání. 

Po vzniku Slovenského štátu se odmítl v Trnavě sta-
rat o výcvik gardistů a za trest byl přeložen do Kežmar-
ku. Od podzimu 1939 se podílí na důstojnickém a ob-
čanském odboji proti nacistům. Jeden z bratrů – Evžen 
– je v té době v Anglii, druhý odchází k partyzánům  
a během povstání padl.

V listopadu 1943 se Sašovi narodil jediný syn Alexan-
dr. Přesto se zapojil do SNP. Stal se velitelem úseku Hron 
a záhy jeho jednotky svádí těžké obranné boje s němec-
kou tankovou divizí postupující od Maďarska. Během 
bojů v horách je 19. 11. 1944 po těžkém zranění zajat 
a zbytek války stráví v zajateckém táboře v Německu.

V srpnu 1945 se stává zástupcem velitele vojenské 
akademie v Hranicích, odkud na jaře 1948 musí odejít. 
Slouží pak v Mladé Boleslavi až do svého zatčení dne 
26. května 1949. Následuje vyšetřování v proslulém 
„Domečku“, neboť spolu s kpt. Josefem Němcem se 
věnoval ilegální činnosti. Patřičně zpracován je připra-
ven s ostatními 12. září 1949 ke Státnímu soudu.

Nakonec je soud „milosrdný“: plk. Korda a por. Mi-
roslav Kácha – doživotí, kpt. Antonín Kouřil 20 let, štáb. 
kpt. Ladislav Procházka a Ludvík Vašíček 10 a 7 let, por. 
Svatopluk Kráčmer 5 let a por. Miloš Kaipr 3 roky.

Po soudu následuje putování po věznicích a lágrech. 
Nejprve Bory, Opava, pak Jáchymovsko včetně tábora 

„L“, pak Leopoldov, Brno. Bohužel si odsud z tábora „L“, 
resp. z pracoviště na úpravu uranové rudy, odnáší ná-
sledky, které mají za příčinu smrt ve vězeňské nemoc-
nici v Brně. Zemřel 13. září 1958 v 8 hodin a 55 minut.

V říjnu 1990 je Alexander Korda in memoriam po 
rehabilitaci povýšen do generálské hodnosti. V r. 1998 
in memoriam byl na Slovensku vyznamenán Križom 
Miroslava Rastislava Štefánika I. stupně a od r. 2013 nese 
jeho jméno samostatný dělostřelecký oddíl 2. mechani-
zované brigády Pozemních sil Slovenské republiky.

Co dodat? 
Jeho žena Helena je v říjnu 1950 zatčena a následně 

stráví ve vězení 10 let.
Domu Kordových rodičů ve Vrútkách se říkalo 

„mateřská škola“. Kromě malého Sáši se Kordovi rodiče 
musí starat o dalších pět vnoučat. Msta režimu postih-
la nejen bratra Evžena, který po výsleších a vězeňské 
práci v Jáchymovských dolech ohluchl, ale i jeho dvě 
sestry, švagry atd., celkem sedm lidí z rodiny.

A aby toho nebylo málo, v táboře „L“ pobýval na 
stejném baráku, kde byli ubytováni pánové Zauška  
a Lichtnecker – členové POHG, kteří byli po válce Mi-
mořádným lidovým soudem odsouzení za účast na 
zločinech u Kremničky, první na 20 let a druhý na 30 
let. Oba se na svobodu dostanou živí v rámci amnestií 
počátkem šedesátých let.

Jinak por. Kácha a kpt. Kouřil, účastníci protinacis-
tického odboje, poznali práci v Jáchymovských dolech 
také a podle svědectví muklů pobývali v táboře Bytíz. 
Jenom poznámka - prokurátor Vieska, původním jmé-
nem Weis, byl také účastníkem protinacistického odbo-
je a sloužil s kpt. Němcem (před zatčením přešel hrani-
ce) a Kouřilem na Středním východě. Por. Kračmer na 
Jáchymovsku poznal tábory Rovnost, Nikolaj, Svatopluk 
a „L“ a jeho pobyt ve vězení mu byl prodloužen o dalších 
5 let za dodatečně odhalenou odbojovou činnost.

plk. brigádní generál Vladimír Přikryl 
Dne 25. září 1944 

Stalin uvolnil na pomoc 
SNP leteckou přepravu 
2. československé para-
desantní brigády ze SSSR, 
která byla k tomuto úče-
lu zřízena, a probíhala 
postupně až do poloviny 
října. Jednotka přilétala 
na pomoc po částech  
a okamžitě byla nasazo-
vána do obranných bojů. 
Nikdy tedy nebojovala jako samostatný útvar. 

Jejím velitelem byl legionář plk. V. Přikryl, který se 
narodil 3. srpna 1895 v Horních Studénkách na Šum-
persku. Po střední škole nastoupil 15. března 1915  
k 13. zeměbraneckému pluku v Olomouci. Následně 
absolvoval pětiměsíční kadetní školu v Opavě a od-
jel na frontu do Haliče do Dubna. Dne 21. července 
1916 přešel s celou půlrotou k Rusům, kde v roce 1917 
vstoupil do legií. Zúčastnil se bojů u Bachmače, do 
vlasti se vrátil až 5. srpna 1920.

Zůstal sloužit v armádě u 9. pěšího pluku v Mostě. 
V roce 1926 se oženil a měl rodinu. V roce 1939 byl 
demobilizován v hodnosti podplukovníka. Nesmířil 
se s okupací, a proto se stal 15. dubna 1939 členem 
protinacistické organizace Bílá růže. Za pomoci orga-
nizace se dostal počátkem roku 1940 do Jugoslávie. 
Odtud 23. dubna do Francie – Marseille. Ve Francii se 
zúčastnil ústupových bojů a nakonec se dostal do An-
glie.  Z Anglie se za dramatických okolností (potopení 
transportní lodi) dostal do Sovětského svazu a 11. září 
1943 se stal zástupcem velitele u 1. československé 
samostatné brigády v SSSR. Začátkem roku 1944 se 
stal velitelem 2. československé paradesantní brigády, 
s níž se zúčastnil bojů u Sanoku, a pak byli přesunuti 
na Slovensko.

Po potlačení povstání se stal nevítaným svědkem 
úmrtí Jana Švermy a netajil se názorem, že na něm měl 
podíl Rudolf Slánský. Dne 19. února 1945 se zbytky 
brigády spojily s Rudou armádou. K 1. březnu 1945 byl 
jmenován do hodnosti brigádního generála.

Po válce byl jmenován 20. července 1945 velitelem 
výcvikového tábora Milovice a 15. února 1949 posád-
kovým velitelem Velkého Brna.

Již 16. května 1949 byl zatčen. Dne 19. 6. 1949 byl 
seznámen se žalobou, která byla podána na 36 osob. 
Soud se konal na Pankráci ve dnech 25.–30. července 
1949 a vynesl tři tresty smrti. Přikryl dostal 4 roky těž-
kého žaláře a další tresty.

„5. srpna 1949 nás autobusy odvezly do tábora ve 
Vykmanově. Za deště jsme dorazili na místo určení… 
Kupodivu jsme dostali celkem přijatelný oběd – po-
lévku, uzené a chleba. Poté nás rozdělili na jednotlivé 
baráky. Ten můj měl číslo 121 a našel jsem tam několik 
známých tváří. Ostatně v táboře byla celá řada zná-
mých důstojníků – vězňů. Také zde měl každý z nás 
své číslo, já 01039/I. …

… Jednání dozorců až na … nebylo drsné ani hru-
bé. Nikoho neuráželi, nešikanovali. Působili celkem 
netečným dojmem, snad je mrzelo jejich povolání, 
neboť se svou službou nebyli spokojeni. Znal jsem 
některé z nich osobně, vždyť za války se stali přísluš-
níky 2. československé paradesantní brigády v SSSR,  
a byli zde i bývalí vojáci ze západní armády, a proto se 
tu dalo žít lidsky, bez utrpení.“

Pracoval zde na dřevišti Jáchymovských dolů. Měl 
být odeslán na tábor Eliáš, ale tomu se vyhnul. 

Již 27. srpna 1949 byl vrácen zpátky na Bory, odkud 
se dostal na vyšetřování do pověstného „Domečku“ 
v Praze. Byl odsouzen 1. prosince 1949 ve skupině 
„Šenk a spol.“ k dalšímu trestu, a to na dalších 5 let. 
Na Jáchymovsko se již nevrátil a pracoval na Borech – 
draní peří apod. „Nedopatřením“ byl umístěn na celu 
odsouzenců k smrti.

Dne 22. listopadu 1950 byl postaven před Nižší vo-
jenský soud v Plzni a odsouzen na dalších pět měsíců 
těžkého žaláře. To byl již jeho poslední soud.

Z Borů se 6. prosince 1951 dostal do Leopoldova. Zde 
si na něj a jeho vzpomínky ze Slovenského národního 
povstání, které vydal knižně, někdo vzpomněl a byl vy-
slýchán kvůli okolnostem smrti Jana Švermy. Pobyl určitý 
čas i na Ruzyni, konfrontován se Slánským však nakonec 
nebyl, neboť ten se sám přiznal a vypověděl, jak to bylo.

9. prosince 1952 byl vrácen V. Přikryl do Leo-
poldova. Jeho rodina po Slánského popravě žádala  
o obnovení soudního řízení a nakonec byl 8. srpna 
1953 propuštěn na svobodu na základě milosti prezi-
denta republiky. 

Mohl pracovat pouze v dělnických profesích. V sr-
pnu 1960 mu byl vyměřen starobní důchod. V roce 
1963 dokončil svou druhou knihu „Za vlády tmy“, kde 
vydal svědectví o svém životě. V roce 1964 byl reha-
bilitován.

Co dodat na závěr? 
Dne 1. listopadu 1964 byl vydán „Rozkaz prezidenta 

republiky č. 1“: „Jmenuji dnem 1. listopadu 1964 ve smy-
slu zákona č. 76/1959 Sb. … do hodnosti generálmajora 
ve výslužbě vojína v záloze Vladimíra Přikryla, vedeného 
v evidenci Okresní vojenské správy Nymburk…“

Usnesením vlády ČSFR k propůjčení řádu byl rozka-
zem prezidenta republiky č. 06/91 propůjčen brigádní-
mu generálovi Vladimíru Přikrylovi in memoriam Řád 
Milana Rastislava Štefánika III. třídy.

Jako jeden z mála napsal své vzpomínky v době, 
kdy byly tyto ještě relativně čerstvé, a vydal tak cenné 
svědectví o době a poměrech, které přežil. Zvláště pak  
o počátcích tábora v Ostrově.

Václav Přikryl, bojovník za svobodné Českosloven-
sko a také oběť systému „nové a spravedlivější společ-
nosti“, zemřel 13. dubna 1968 v Plzni.

Ľubomír Modrovič

DVA ZAPOMENUTÍ HRDINOVÉ – JEDNI Z MNOHÝCH ZAPOMENUTÝCH
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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

Minulé číslo Ostrovského měsíčníku uve-
řejnilo v článku Ľubomíra Modroviče první 
medailonek politického vězně. Rád bych 
navázal a v této souvislosti bych připomněl 
nejen jedno výročí, ale i osobnost našeho 
města, která byla perzekuována nejen nacis-
ty, ale i komunisty. 

Na konci října tomu bude právě 75 let 
od slavnostního ukončení poválečného 
odsunu Němců z Československa. V úterý  
29. října 1946 odjížděl ze Dvorů u Karlových 
Varů oficiálně poslední vlak s odsunovaný-
mi Němci. Významnou událost v dějinách 
našeho státu si nenechali ujít ani tehdejší 
vládní činitelé. Do Dvorů tak mimo jiné 
přijeli ministr vnitra Václav Nosek, ministr 
ochrany práce a sociální péče Zdeněk Ne-
jedlý, ministr zahraničního obchodu Hu-
bert Ripka, ministr spravedlnosti Prokop 
Drtina. Aktu se dále účastnili také mnozí 
poslanci, představitelé armády, zástup-
ci úřadů. Po politických projevech se vlak  
o 40 vagonech s 1 200 Němci vydal na cestu 
do amerického pásma. Vojenský doprovod 
transportu zajišťoval jako již mnohokrá-
te předtím kapitán pěchoty Jan Baloušek 
z Ostrova. Po odjezdu vlaku se delegace 
přemístily do Městského divadla, kde pro-
bíhala slavnostní schůze. Na tomto shro-
máždění ministr vnitra Nosek mimo jiné ve 
svém projevu konstatoval: „Do amerického 
pásma bylo odsunuto 1 415 135 osob a do 
sovětského pásma 750 000. Celkem bylo 
naloženo odsunovanými Němci a jejich 
svršky 68 000 železničních vozů, což před-
stavuje vlak dlouhý z Prahy až do Popradu.“ 
Dále uvedl, že „bylo použito také čtyř laza-
retních vlaků, asi 960 aut a 12 lodí”. 

Podíváme-li se na odsun obyvatel němec-
ké národnosti z Ostrova, zjistíme, že z pů-
vodních předválečných 2 770 Němců (dle 

sčítání lidu z roku 1930) bylo 6. listopadu 
1946 evidováno v Ostrově už jen 156 osob. 
Z toho 134 Němců nepodléhalo odsunu 
(specialisté, antifašisté, smíšená manželství, 
Židé). Na své vysídlení tak i po oficiálně 
ukončeném odsunu čekalo ještě 22 Něm-
ců. Později se také vystěhovalo v rámci akcí 
komunistické strany a strany sociální demo-
kracie ještě 23 antifašistů. Z původního ně-
meckého obyvatelstva Ostrova tak zůstala 
v našem městě jen hrstka.

Jak již bylo uvedeno, dohled nad vlako-
vými transporty zajišťoval se svými vojá-
ky kapitán Jan Baloušek, který se narodil  
28. května 1911 na Žižkově. Už před válkou 
sloužil jako voják z povolání nejprve u 18. pě-
šího pluku v Tachově, posléze u 19. pěšího 
pluku na Podkarpatské Rusi. Od února 1937 

byl pak přeložen k hraničářskému praporu 
4 na Hlučínsku, kde sloužil na linii pohra-
ničních pevností. Ani budované opevnění 
však nezabránilo záboru pohraničí a posléze 
v březnu 1939 celé okupaci Československa. 
Po vzniku protektorátu se spolu s dalšími 
vojáky z povolání zapojil do odbojové čin-
nosti (Obrana národa, V boj). Došlo však 
k prozrazení a v červnu 1940 byl spolu s dal-
šími sedmi důstojníky zatčen. Následovalo  
28 měsíců vazebního vyšetřování na Pan-
kráci a v Pečkově paláci. 3. října 1942 byl od-
souzen vrchním soudem v Drážďanech pro 
přípravu velezrady na 7 let káznice. V nacis-
tických věznicích byl zadržován až do konce 
války. Po válce krátce sloužil v Kadani a od 
října 1945 přešel k posádce do Ostrova. Jed-
ním z úkolů kapitána Balouška byl právě do-
hled nad transporty odsunovaných Němců. 

Přestože ministr vnitra Nosek Balouš-
kovi a jeho mužům v říjnu 1946 děkoval 
za splnění náročného úkolu, byl krátce po 
únoru 1948 nyní již štábní kapitán Baloušek 
zproštěn činné služby. Od 10. března 1948 
nastoupil zvláštní dovolenou s čekatelným. 
Netrvalo dlouho a přišlo propuštění a pen-
zionování. Nízký důchod na živobytí mladé 
rodiny s jedním malým dítětem a druhým 
na cestě nemohl vystačit. Ve 37 letech si 
tak musel hledat novou práci. Nakrátko 
se uchytil jako administrativní pracovník 
u stavební části Jáchymovských dolů, která 
budovala v Ostrově dřevěné dvojdomky. 
Pro údajnou nespolehlivost byl ale pra-
covní poměr 19. ledna 1949 rozvázán a Jan 
Baloušek s pošpiněným kádrovým profilem 
jen velmi těžko hledal nové zaměstnání. Ni-
kde jej nechtěli přijmout. Přestože mu bylo 
v lednu 1949 vydáno osvědčení o národní  
a státní spolehlivosti, byl 23. ledna 1950 
rozhodnutím komise č. 7 v Karlových Va-
rech jako osoba nemající kladný poměr 
k lidovědemokratickému zřízení odeslán na 
dva roky do tábora nucených prací. Jako bý-
valý voják z povolání skončil na lágru Voj-
na na Příbramsku. Po roce nucených prací 
byl podmínečně propuštěn s podmínkou, 
že zůstane tři roky v Příbrami pracovat 
jako horník. Souhlasil, ale vše nakonec 
bylo jinak. Při vstupní lékařské prohlídce 
se zjistilo, že trpí otevřenou tuberkulózou 
plic. Místo práce v dolech jej čekala dlou-
holetá náročná léčba. Teprve na sklonku 
roku 1955 mohl znovu nastoupit do práce. 
Zaměstnání nalezl u Jáchymovských dolů 
nejprve jako strojník, vrátkař, později jako 
skladník střeliva. Pracoval na Rovnosti, Po-
pově, Bratrství. Později pracoval v ČSAD. 
Jan Baloušek, nositel řady vyznamenání, ze-
mřel 31. března 1981. Očištění svého jména 
se tak již nedočkal. Teprve 22. dubna 1991 
byl rehabilitován, byla mu vrácena hodnost 
štábní kapitán a byl také povýšen do hod-
nosti plukovníka in memoriam. 

Josef Macke

JAN BALOUŠEK A 75. VÝROČÍ ODSUNU

štkpt. Jan Baloušek 

Vojáci ostrovské posádky na náměstí při oslavách 5. května 1946.  
Snímek poskytl Kamil Růžička
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Předpokládá se, že s investorem bude sepsána nájemní smlouva na pronájem okolních pozemků, a to do doby 
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SPORT

Karate jako takové je chápáno širokou laic-
kou veřejností mnoha způsoby. Ostatně jako 
další obory lidské činnosti. Rád bych po téměř 
deseti letech od zveřejnění krátkého předsta-
vení našeho karate na stránkách OM (9/2012) 
na tyto řádky navázal a karate představil v sou-
vislosti o málo širší.

Z ostrova Okinawa, kde se historicky začalo 
tomuto bojovému umění „prázdné ruky“ ří-
kat shrnujícím názvem „karate“, jej přenesl do 
Japonska již dávno nežijící mistr, učitel Gichin 
Funakoshi (1868–1957). Karate zaznamena-
lo v zemi velký rozmach! Japonci s poněkud 
odlišnou mentalitou od rodilých Okinawanů 
byli soutěživí, měli velkou potřebu porovnávat 
nabyté dovednosti. Ostatně zde již mnoho let 
fungovala významná škola juda – Kódókan.

S touto soutěživostí se mistr Funakoshi 
nemohl zcela smířit. Neodpovídala totiž pů-
vodnímu poslání karate ani jeho představám 
o potřebném dalším vývoji. V tento čas byl 
nahrazen v názvu karate japonský znak „ruka“ 
(jap. „te“) znakem rovněž čteným „te“, avšak 
s významem „mysl“. Celý význam tak dostal 
otevřeně název kara-te, tedy „prázdná mysl“. 
Tímto chtěl mistr Funakoshi upozornit na 
podstatu bojového umění – ovládnout svou 
mysl, vyprázdnit ji od nežádoucích myšlenek  
a naučit tělo jednat v případném souboji spon-
tánně…  

Uplynula celá desetiletí, než se karate po-
dařilo najít své místo mezi úpolovými disci-
plínami i v tehdejším Československu. Počátky 
byly těžké, karate nikdo odborně či metodicky 

nerozuměl, nechápal principy – a ani nemohl. 
Skutečně cvičícího karatistu z Japonska či Oki-
nawy vlastně neviděl nikdo. Zabývat se jím 
začaly skupinky zájemců cvičících do té doby 
např. sebeobranu, judo apod. … Karate 80. let 
v našem městě tak nemohlo zaznamenat ani 
jiný rozvoj… Až po roce 1989 se situace začala 
rychle měnit. V Ostrově se vedle karate stylu 
„Shotokan“ (jenž je stále považován za karate 
G. Funakoshiho) začalo praktikovat i „okina-
wštější“ Goju-Ryu, případně se o své místo sna-
žily i jiná bojová umění či sporty.

V dnešních dnech, kdy na celém světě  
i karate je podrobováno osudovým zkouškám 

(nástup MMA – Mixed Martial Arts; herním 
IT technologiím, lockdownům, všeobecné-
mu lidskému pohodlí atd.), je ostrovské kara-
te opět činnost, která nabízí zájemcům únik 
od překotně pádící konzumní společnosti 
zpět k tradicionalismu. Zájemce si může vy-
brat. Karate lze cvičit jako „sport“, tedy za 
účelem zvítězit nad soupeřem, vyhrát soutěž, 
získat medaile, uznání… Nebo lze přijít do 
tělocvičny, správně pro karate „dojo“(čteme 
dódžó - místo, kde se praktikuje např. toto 
bojové umění), odložit starosti všedního dne, 
ovládnout své myšlenky, posilovat vůli, tužit 
tělo a postupně získávat dovednosti součas-
ných i nežijících mistrů. Toto je hlavní náplní 
ostrovské školy karate s názvem Karate Do 
Ostrov.

Počátky školy se datují odštěpením naší 
větve v r. 1996 od tehdejšího soukromého 
Budo Karate Klubu Ostrov a připojením se 
k mezinárodní organizaci tradičního karate. 
V současnosti jsme členy prestižní meziná-
rodní organizace KWF (Karatenomichi World 
Federation se sídlem v Tokiu), a věnujeme se 
tak hlavně tradiční formě výuky karate se za-
měřením nikoliv na výkonnostní „sportovce“, 
ale i na ostatní, výkonnostně či pohybově zne-
výhodněné studenty karate všech věkových 
skupin. Cílem je tedy „karate pro všechny“, 
tak jak je tomu stále i v kolébce karate, na os-
trově Okinawa, či v samotném Japonsku. Do 
vyhlášení „pandemie“ C-19 jsme se pravidelně 
účastnili mezinárodních seminářů s předními 
japonskými instruktory (Paříž, Tokio atd.).

V tomto podzimním období je dobré víc 
než kdy předtím opět aktivizovat tělesnou 
schránku, podpořit psychiku, cvičením rozhý-
bat tělesnou energii a imunizovat přirozenou 
cestou organismus. Jednou z možných a nabí-
zených možností je právě CESTA KARATE…

Informace: https://www.karatedoostrov.cz/
Marcel Šolc 

KARATE NEZNAMENÁ „PRÁZDNÁ RUKA“ ANI „PRÁZDNÁ HLAVA“…
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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

TURISTÉ ZVOU: 
 

 2. 10. Karlovarsko: Bochov – Údrč – Ratiboř - 
Žlutice

 9. 10. Jáchymovský tolar – 20. ročník. 501 let 
tolaru v Jáchymově

 16. 10. Český les: Z Lokte na Třídomí - Krudum - 
Sokolov 

 23. 10. Zaniklé Chebsko V: Železná hůrka – Bad 
Neualbenreuth

 28. 10. Východní Čechy IV – Orlické hory  
(4 dny)

 30. 10. Krušné hory: Boží Dar – Pašeráckou stez-
kou do Suché

Akce jsou přístupné i nečlenům.
Info na: www.kctkvary.cz; 
fjw@volny.cz; 603 209 270.

František Wohlmuth,
předseda KČT Slovan Karlovy Vary

Holky a kluci, léto skončilo, prázdniny jsou za námi, ale zába-
va nekončí! Stále je co dělat, kde sportovat, bavit se a soutěžit.  
A proto vás zveme na nevšední závod pro všechny, co umí jezdit 
na kole. A pozor! Vůbec nevadí, že nejste zkušení závoďáci, nějak 
se začít musí!  

Cykloteam Ostrov připravil pro ty, co nechtějí prosedět nedě-
li doma, sportovní den na kole v Zámeckém parku. Připraveny 
budou tratě různé obtížnosti pro bikery od 6 do 14 let v nád-
herném prostředí – v místě, které bylo kdysi nazýváno osmým 
divem světa a tohoto genia loci si s sebou nese stále.  Projedeme 
se trávou, pískem a tu a tam překonáme nějakou překážku. Tratě 
jsou koncipovány s ohledem k přírodě tak, aby travnaté plochy 
parku byly zatíženy co nejméně a po závodu zbylo po účastnících 
jen zvířené barevné listí. Cenou nemusí být jen medaile, ale pocit 
v sedle, který vám nikdo nevezme. Minulý rok nám bacil zboural 
plány a sny a zahnal nás do kouta. Snad už bude lépe. O zába-
vu mimo trať bude postaráno doprovodným programem. Na 
všechny, co přijdete fandit a závodit, se těší nejen vaši spolužáci 
a kamarádi v červeno-žlutých dresech, ale i profesionální street-
-bike show jezdci, bohatá tombola a všichni, co sportu v sedle 
kola fandí. Vytáhněte ze sklepů svá odrážedla, zaprášené bicykly 
i karbonové skvosty, zkrátka vše, co má pedály, a přece se točí! 
Užít závod si může opravdu každý aneb není důležité zvítězit, ale 
zúčastnit se. 

Pojďme do toho šlápnout spolu! Těšíme se na vás 17. října do-
poledne od 10 hodin v Zámeckém parku! Bike Park a město Ost-
rov pro všechny.

Za Cykloteam Ostrov Filip Berger

ZÁVOD HORSKÝCH KOL PRO DĚTI DO 14 LET ANEB NULTÝ  
ROČNÍK STARTUJE 

POJĎTE SE S NÁMI  
OTUŽOVAT

Karlovarský otužilecký spolek připravil na neděli  
17. října 2021 od 17.00 hodin pro širokou veřejnost se-
tkání v Zámeckém parku v Ostrově, v prostoru před 
městskou knihovnou. Dozvíte se základní princip pro 
bezpečný a plynulý vstup do studené vody a poznáte 
její pozitivní účinky. Naučíte se základní techniky, bu-
deme mluvit o bezpečnosti, nebezpečí studené vody 
a důležitosti správného dýchání. Rádi vám vše vysvět-
líme. Vítány jsou všechny věkové kategorie.

Karlovarský otužilecký spolek
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e-mail: mvesely@ostrov.cz, Pavla Neumannová, tel. 354 224 911, e-mail: pneumannova@ostrov.cz

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

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

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

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

Dle této malůvky z  letáku by 
hala A  dosahovala výšky od-
hadem přes 40 metrů a  sku-
tečně by narušovala panora-
ma Krušných hor.

Projekt porušuje platné směrnice UNESCO 
a ohrožuje setrvání věže na seznamu.

Dojde k značnému navýšení nákladní dopra-
vy, a to jak přes město, tak přes obchvat.

Vizualizace haly navýšené na 
22,5 m zpracovaná projektan-
tem na základě reálných para-
metrů však naopak poukazuje 
na citlivé zasazení do krajiny.

Připravovaná hala A  leží zcela mimo ochran-
né pásmo věže, a  nemá tedy žádný vliv na 
status Národní kulturní památky ani Seznam 
světového dědictví UNESCO. Pravidla jsou 
detailně popsána v  dokumentech Národního 
památkového ústavu a UNESCO a společnost 
Panattoni je striktně dodržuje. Ostatně svědčí 
o  tom i  vzdálenosti objektů k  věži – zatímco 
hala A od ní bude 80 m, budovy někdejšího 
závodu Škoda Ostrov byly mnohem blíže.  

Studie EIA nestanovuje reálně dosažitelnou in-
tenzitu dopravy, ale jen vypočtené teoretické 
maximální limity, k nimž se obvykle přiblíží jen 
malé procento firem, a  to zásadně jen v  krát-
kých sezonních špičkách. Jako developer ale 
musíme v  rámci povolovacího procesu uvádět 
vždy maximální přípustná čísla u všech parame-
trů, abychom nelimitovali nabídku pro potenci-
ální nájemce a zbytečně neodrazovali prestižní 
investory. Navýšení haly navíc umožní instalaci 
pokročilých automatizovaných a  robotických 
systémů a  optimalizaci logistiky, což pomůže 
objem nákladní dopravy naopak snížit. V  pří-
padě realizace navýšení haly se proto chceme 
smluvně zavázat, že maximální povolená inten-
zita nákladní dopravy za 24 hodin se sníží o 5 %.

MĚNÍME HISTORII

Vrtěti Ostrovem
Spolek Ostrov můj domov rozjel před volbami dezinformační kampaň proti revitalizaci brownfieldu po bývalém závodu 
Škoda na moderní průmyslovou zónu Panattoni Park Ostrov North. Dovolujeme si tímto uvést na pravou míru nepravdivé 
informace, které spolek šíří prostřednictvím letáků, webových stránek a sociálních sítí a zároveň poskytnout občanům 
Ostrova přehled přínosů navrhovaného navýšení haly A. Seriózní dialog s městem a jeho občany vítáme, ale činnost 
spolku vnímáme jako pokus o „vrtění Ostrovem“. Chceme se tedy tímto důrazně ohradit proti zveřejněným dezinformacím.

Vizualizace

Rudá věž smrti Doprava

Panattoni Park Ostrov North

Ochranné pásmo věže 

DEZINFORMACE

DEZINFORMACE

SKUTEČNOST

SKUTEČNOST
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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

INZERCE

Navýšení haly povede k  energetické neú-
spornosti a  obrovskému nárůstu zátěže na 
životní prostředí.

Pokročilé automatizované  
a robotické systémy
Technologie pro věžové skladování jsou stále 
velmi nové a firmy je považují za konkurenční 
výhodu. Budovy vybavené těmito technologi-
emi se vyznačují mimořádně efektivním pro-
vozem. Díky automatizovaným a robotickým 
systémům se totiž významně zkrátí cesty 
produktů v rámci budovy a tím se podstatně 
snižuje energetická náročnost.

Vyšší budova, lepší technologie,  
lepší skladba provních míst
Zatímco běžné distribuční centrum jako napří-
klad Amazonu (ale je to stejné i pro společnosti 
jako Zalando či Sportisimo) zaměstnává v hale se 
standardní výškou (například v Dobrovízi) 3000 
– 4000 lidí, robotizované haly Amazonu se stej-
nou plochou a dvojnásobnou výškou (například 
v Polsku) pouze 2000 lidí. Vzhledem k automati-
zovaným linkám obecně platí, že robotický sklad 
vytváří kvalifikovanější pracovní místa a  více 
návazných podnikatelských příležitostí. Skladba 
zaměstnanců totiž zahrnuje i  řadu technických 
rolí, které zodpovídají za chod automatizovaných 
linek a robotů, a je zde i velký potenciál pro využi-
tí lokálních firem na dlouhodobý servis. 

Prestižní dlouhodobý zaměstnavatel
Ostrov má jedinečnou šanci přilákat některou 
z  úspěšných dynamicky rostoucích inovativ-
ních firem, které se v současnosti rozhlížejí na 
opětovně probuzeném trhu. Může jít o prestižní 
značku v sektoru e-commerce, nebo světové-
ho top technologického hráče určujícího mo-
derní trendy. Firmy této úrovně hledají obvykle 

delší, až 30leté nájmy, aby se jejich běžně až 
několikamiliardová investice vyplatila, a logicky 
mají i zájem rozvíjet své okolí. Naopak společ-
nosti využívající standardní haly častěji mění 
lokality. Pokud se nepodaří prosadit navýšení 
haly A, postavíme nižší halu dle platného sta-
vebního povolení, ale Ostrov bohužel o  výše 
uvedenou jedinečnou příležitost přijde. 

Počet nových pracovních míst bude naprosto 
zanedbatelný a práce bude nekvalifikovaná. 
Navíc hrozí příliv agenturních pracovníků.

Žádost o změnu územního plánu byla podána 
neoprávněnou osobou, jelikož vlastníkem po-
zemků není Panattoni Czech Republic Develop-
ment, ale Industrial Center CR 4. Tyto dvě firmy 
mají pouze totožného společníka Panattoni 
Czech Republic Holding sídlící v Lucembursku.

Všechny budovy stavíme dle nejpřísnějších 
norem s  cílem získat mezinárodní ekologic-
kou certifikaci BREEAM New Construction 
v úrovni Excellent. Pro získání vysokého hod-
nocení i pro vytápění a energickou spotřebu 
budovy nasazujeme u  každé nové budovy 
nejmodernější dostupné technologie. V  ne-
dalekém Chebu jsme nedávno dokončili 
projekt, z nějž vzešla nejekologičtější budova 
svého druhu na světě. Nová hala v Ostrově 
bude s  ohledem na revitalizaci brownfieldu 
a  téměř stoprocentní recyklaci stavebního 
materiálu aspirovat na mimořádně vysoké 
ohodnocení.

Hala A je určena pro nájemce z řad nadnárod-
ních společností zaměřených na e-commer-
ce. Budova při navýšení na 22,5 m a instalaci 
pokročilých automatizovaných a robotických 
systému nabídne řadu různých kvalifikova-
ných pracovních míst. Kancelářská část pro 
management a  administrativu nabídne 130 
míst, zatímco výrobní či logistická část ve 
směnném provozu přes 1000 míst, včetně 
technických a  IT oborů. Naše průmyslové 
parky se obecně vyznačují minimálním podí-
lem agenturních zaměstnanců – naši nájemci 
kladou vždy důraz na kmenové zaměstnance.

Žádost byla podána zcela oprávněně na 
základě platných plných mocí. Panattoni 
Development Company je jednou z  největ-
ších světových developerských společností 
v soukromých rukách a má v Severní Ame-
rice a Evropě 33 poboček. Centrála pro ČR 
má sídlo v Praze. Evropská korporátní struk-
tura je umístěna v Lucembursku. Od zahá-
jení činnosti ve střední Evropě v  roce 2005 
společnost dokončila dohromady přes 10,5 
milionu m2 moderních průmyslových prostor 
v  Polsku, České republice, Slovensku, Ně-
mecku, Španělsku, Portugalsku, Nizozemí 
a Velké Británii. 

Přínosy navýšení haly A

Ekologická zátěž budovy Pracovní síla Korporátní struktura Panattoni

Revitalizace areálu po Škodě Ostrov

V BUDOUCNOST

Aktuální informace o projektu (včetně odpovědí 
na nejčastější dotazy) najdete na této stránce:
https://panattoniparks.eu/ostrov-north

Hala A

Hala B

Návrh navýšení haly A o 8 metrů.
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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

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

INZERCE

22 Ostrovský měsíčník | KVĚTEN 2021

INZERCE

INFORMACE O VYDÁNÍ

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

TERMÍN UZÁVĚRKY
Uzávěrka pro příspěvky a inzerci

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

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

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

ŠÉFREDAKTOR
Roman Kořinek

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

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

GRAFIKA A TISK

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

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

FOTOGRAFIE NA TITULNÍ STRANĚ

INZERCE

see. think. act.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji touto cestou 

celému kolektivu 
Očkovacího centra 
Nemocnice Ostrov 

za jejich profesionální 
i mimořádně lidský přístup.

Štěpánová Marie

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

Lukáš Lerch, Josef Macke, Dita Poledníčková,
Ema Dubová

REDAKČNÍ RADA (A-Z)

Vydáno dne 1. října 2021.

do listopadového čísla je 15. října.

Město Ostrov má novou sochu, autor-
kou je sochařka Jitka Kůsová Valevská.  
O jejím slavnostním odhalení vás bude-
me informovat.
Autor fotky: Miloslav Křížek

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

22 Ostrovský měsíčník | KVĚTEN 2021

INZERCE

INFORMACE O VYDÁNÍ

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

TERMÍN UZÁVĚRKY
Uzávěrka pro příspěvky a inzerci

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

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

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

ŠÉFREDAKTOR
Roman Kořinek

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

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

GRAFIKA A TISK

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

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

FOTOGRAFIE NA TITULNÍ STRANĚ

INZERCE

see. think. act.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji touto cestou 

celému kolektivu 
Očkovacího centra 
Nemocnice Ostrov 

za jejich profesionální 
i mimořádně lidský přístup.

Štěpánová Marie

22 Ostrovský měsíčník | KVĚTEN 2021

INZERCE

INFORMACE O VYDÁNÍ

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

TERMÍN UZÁVĚRKY
Uzávěrka pro příspěvky a inzerci

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

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

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

ŠÉFREDAKTOR
Roman Kořinek

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

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

GRAFIKA A TISK

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

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

FOTOGRAFIE NA TITULNÍ STRANĚ

INZERCE

see. think. act.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji touto cestou 

celému kolektivu 
Očkovacího centra 
Nemocnice Ostrov 

za jejich profesionální 
i mimořádně lidský přístup.

Štěpánová Marie

���������������������
�������������
	

V sobotu 4. září proběhl už 3. ročník ry-
bářských závodů „O krále Betoňáku“. Za 
krásného, slunečného počasí se na břehu 
rybníka sešlo celkem 33 závodníků z  MO 
Ostrov, K. Vary, Sokolov, Loket, Božičany 
a dalších. Po vylosování startovních míst 
začal v 8 hodin vlastní závod, do vody 
letěly hrsti krmení – každý závodník má 
své speciální – a udice s ostrými háčky. 
Lovnou metodu si každý zvolil sám – po-
ložená, plavaná, feeder. A pak už rozhod-
čí jen zapisovali ulovené ryby – ryba do  
20 cm = 1 bod, 20 cm a více - každý cm je-
den bod. Jak už to bývá, někomu se dařilo 
více, někomu méně, ale dobrá nálada pa-
novala u všech. Náladu podporovalo i při-
chystané občerstvení – gulášek, klobásky, 
pivo, limo, káva. Na závod se přišli podívat 
i budoucí mladí závodníci a zastavili se  
i kolemjdoucí zahrádkáři. 

Ve 14 hodin byl závod ukončen a orga-
nizátoři už jen počítali výsledky. Celkem 
bylo uloveno 337 ryb o celkové délce přes 
116 m. Největší ryba byl kapr 64 cm  a lín 
50 cm. Vítěz  nachytal 1 296 cm, druhý 
924 cm a třetí 628 cm, pouze dva rybáři 
nechytili nic. V první desítce se umístili  
i tři závodníci z Ostrova. Pro vítěze byly 

připraveny pěkné ceny a poháry, cenu do-
stalo prvních 20 rybářů a ani na smolaře 
se nezapomnělo a poslední dostal cenu 
útěchy. Za organizaci a přípravu závodu 
patří poděkování panu Petru Süttöovi, Pe-
tru Duškovi, Pavlu Piričovi a dalším. Už se 
těšíme na další ročník závodu v roce 2022.

Za MO ČRS Ostrov Vl. Vaňouček, jednatel

„O KRÁLE BETOŇÁKU“  

Vítěz závodů O krále Betoňáku nachytal  
1 296 centimetrů ryb
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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 minulé-
ho čísla je Josef Chocholouš. Z úspěšných 
luštitelů jsme vybrali Václava Krta z Ostro-
va, který 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. října na e-mail: mesicnik@
ostrov.cz; případně doručte do Infocentra  
v Domu kultury Ostrov, Mírové náměstí 
733, v zalepené obálce, označené „Ostrov-
ský měsíčník“. Vždy uveďte celé své jméno  
a kontakt na vás. Ze správných odpovědí 
opět vylosujeme výherce, který získá vstu-
penky na některou z kulturních akcí Domu 
kultury Ostrov. Jméno výherce zveřejníme 
v Ostrovském měsíčníku. Redakce měsíční-
ku vám děkuje za zájem o křížovku a přeje 
příjemné chvíle při luštění.

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

15. října před 166 lety (1855) se v obci Pas-
tviny v Doupovských horách narodil (viz ta-
jenka). Do Ostrova přišel jako učitel až v roce 
1877. Již během učitelské kariéry se zde ak-
tivně zajímal o historii našeho města. Roku 
1923 dokončil knihu „Geschichte der Stadt 
Schlackenwerth“ (Dějiny města Ostrova). 
Kniha byla však vydána pravděpodobně až 
v roce 1931. Krátce nato autor knihy v Ost-
rově 5. srpna 1932 zemřel. Učitel (viz tajen-
ka) byl jmenován čestným občanem města. 
Významného občana dodnes připomíná pa-
mětní deska v Dlouhé ulici na domě č. p. 102.    

(red)

STĚHOVÁNÍ
ČR + EVROPA
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INZERCE

INFORMACE O VYDÁNÍ

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

TERMÍN UZÁVĚRKY
Uzávěrka pro příspěvky a inzerci

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

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

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

ŠÉFREDAKTOR
Roman Kořinek

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

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

GRAFIKA A TISK

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

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

FOTOGRAFIE NA TITULNÍ STRANĚ

INZERCE

see. think. act.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji touto cestou 

celému kolektivu 
Očkovacího centra 
Nemocnice Ostrov 

za jejich profesionální 
i mimořádně lidský přístup.

Štěpánová Marie

TAJENKA KŘÍŽOVKY O CENY
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O S T R O V S K É H O  Z Á M K U
 
 
P r o g r a m :  
z a h á j e n í
h u d e b n í  v y s t o u p e n í  I v e t y  M ü l l e r o v é
b e s e d a  s e  č l e n y  S P M O  
m a l é  o bče r s t v e n í ,  v o l n á  z á b a v a
p r o h l í d k a  z á m k u  a  j e h o  e x p o z i c
 
J a k é k o l i v  d o b o v é  d o k u m e n t y  v í t á n y !  
V S T U P  V O L N Ý

 

M ě s t o  O s t r o v  a  S p o l e k  p ř á t e l  m ě s t a  O s t r o v a

s i  V á s  d o v o l u j í  p o z v a t  n a
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