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

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

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

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

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

Nabídka pozemků v Horním Žďáru

INZERCE

Vzdělávání seniorů 
v oblasti digitálních 
dovedností

Je vám 65 a více let? ZDARMA vás naučíme jak správně ovládat PC,
 tablet nebo chytrý telefon a jak se bezpečně pohybovat na internetu.

Digitální 
odysea

Registrujte se nejpozději do 27. 8. 2021 na uvedených kontaktech:
bezplatná (zelená) telefonní linka: 800 220 044, 
e-mail: seminar@moudrasovicka.cz, Moudrá Sovička z.s.

Seminář Jak na chytrý telefon a tablet
Kdy a kde: pondělí 6.9.2021 v čase 9-13 nebo 14-18 hodin v prostorách Městské knihovny v Ostrově, Zámecký park 224

Přineste si s sebou své (dostatečně nabité) zařízení, se kterým potřebujete poradit. Akce budou probíhat za platných vládních podmínek. 

Ve spolupráci s městem Ostrov Vám nabízíme čtyřhodinový seminář:

Hledáme

DISTRIBUTORY
pro roznos letáků v této lokalitě

„Příležitost pro osoby se 
zdravotním postižením“

Nabízíme:
• pracovní poměr s možností zkrácených úvazků
• pravidelnou mzdu a zajímavé bonusy
• nenáročnou práci a zaučení, nepotřebujete žádné zkušenosti
• roznos v místě bydliště, distribuční vozík a závoz materiálů na vámi 

požadovanou adresu

Na trhu působíme již 30 let a jsme 
významným zaměstnavatelem osob se 
zdravotním postižením.

Přidáte se k nám?

O případný invalidní důchod nepřijdete.
Dokážeme se přizpůsobit potřebám osob se zdravotním postižením.

Zavolejte bezplatně na tel. 800 800 882  nebo 

napište na e-mail: nabor-ozp@distribucni.cz
Více informací na www.distribucni.cz
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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

  Sekat, či nesekat. To je otázka, kte-
rou se v současné době zabývá čím dál 
tím více měst a obcí v České republice.
A ačkoliv by se mohlo zdát, že moder-
ní je nesekat, je třeba říci, že nesekat je 
v první řadě ekologické a pro obyvatele 
měst a obcí přínosné. 
  „Jelikož již několik let panují přes léto 
velká horka, způsob nesekání trávy je sna-
hou o zmírnění dopadů vysokých teplot. 
Vyšší tráva snižuje teplotní extrémy, fun-
guje jako přírodní klimatizace a zpoma-
luje odpar vody z půdy,“ vysvětluje Šárka 
Vaňková z odboru městských investic
a správy. Ten si je vědom určité nevole 
obyvatel města, a proto se jim snaží pro-
blematiku nesekání trávy vysvětlit. Roz-
hodně se nedá říci, že by se tráva nese-
kala v celém městě. „Frekvence sekání je 
snížena jen na některých místech města. 
Snažíme se vybírat místa, kde není velká 
frekvence pohybu osob,“ pokračuje dále 
Šárka Vaňková s tím, že někde je klasická 
seč kombinována s takzvaným mulčová-
ním. Tedy ponecháním posekané trávy 

na místě. To podle odborníků pomáhá 
udržet v trávě vlhkost a zároveň trávník 
hnojí. „Tímto způsobem bychom rádi ales-
poň částečně zmírnili dopady nedostatku 
vláhy ve městě,“ dodává Šárka Vaňková 
a přidává seznam vybraných ploch, kde je 
frekvence sekání snížena.

Příklady vybraných ploch: 
Kopec - svahy 
Trasa bývalé vlečky  - od světelné křižovat-
ky směr Žďár 
Louka (Oxes) mezi Penny 
Krušnohorská - od Krušnohoru směr Pe-
derseni  - svahy 
Okolí vlakového nádraží + ulice Nádražní, 
Nad Nádražím - svahy
Prostor u koupaliště - část louky ve svahu 
mezi koupalištěm a ulicí U Koupaliště
Svahy u domova důchodců 
Louka u světelné křižovatky 
Zelené plochy pod mostem směr Lidl - vle-
vo i vpravo
Středový pás Hlavní 
Louka za Rábem

PROČ SE NĚKDE TRÁVA NESEKÁ

  Vedení města eviduje zvýšený počet hlá-
šení o setkání obyvatel s hlodavci. Radnice 
proto připravuje vyhlášku, která by měla 
uložit všem vlastníkům domů provést dů-
kladnou deratizaci. Největší část nákladů 
ale ponese samo město, které je vlastní-
kem mnoha bytových domů.   
  „Rada města v souvislosti s problemati-
kou hlodavců doporučila zastupitelům ke 
schválení novou městskou vyhlášku, která 
by ukládala všem vlastníkům domů pro-
vést v termínu od 12. 7. do 17. 10. plošnou 
deratizaci,“ říká místostarosta města Ma-
rek Poledníček.
  Město v minulosti provádělo deratizaci 
pravidelně dvakrát ročně, a to vždy na jaře 
a na podzim. Od roku 2018 ale neevido-
valo žádné hlášení obyvatel o problémech 
s hlodavci, a proto od plošných deratizací 
upustilo. Nyní se k nim bude pravděpo-
dobně muset vrátit.
  „Deratizaci pro město zajistí odborná fir-
ma, kterou máme nasmlouvánu. V rámci 
smlouvy je i odklízení ostatků uhynulých 
hlodavců,“ pokračuje dále místostarosta.
Soukromí majitelé domů a dalších ne-
movitostí musejí provést deratizaci na 
své náklady a musejí umět prokázat, že ji 
provedli. To mohou kontrolovat pracov-
níci odboru životního prostředí. „Neplá-
nujeme žádné plošné kontroly, ale spíše 
namátkové, a to hlavně v lokalitách, kde 
se budou hlodavci a především potkani 
objevovat i nadále,“ dodává Marek Pole-
dníček. 

OSTROV CHCE
DERATIZAČNÍ 
VYHLÁŠKU,
OBYVATELÉ
SI STĚŽUJÍ
NA POTKANY 

(red)

DEN SE STAROSTOU
Zveme vás na tradiční den se starostou, 
který se uskuteční ve středu 14. července 
2021 od 15 hodin na Městském úřadě 
Ostrov v zasedací místnosti rady města.

 Vážení čtenáři Ostrovského měsíčníku, 
milí spoluobčané.
  Kdysi jsem v autě poslouchal Malé re-
cenze velkého básníka Jana Skácela. Jsou 
to krásná zamýšlení nad různými aspekty 
života. Například na trakař, kočku a myš,
i všeliké kvaltování. A jedna se jmenu-
je Malá recenze na to, jak umírají slova.  
V ní se tento kníže básníků zamýšlí nad tím, 
že umírají nejen lidé a zvířata, ale i slova. 
A jako příklad uvádí slovo nůše, kdysi slovo 
ze seznamu  vzorů:   žena – nůše – píseň – kost.
Sám už si tohle vzorové slovo nepamatuji, 
u nás (myšleno mladší generace) jej nahra-
dila mnohem půvabnější růže. A tak nůše 
pro mě zůstala v knížkách Aloise Jiráska 
a K. V. Raise. Nedávno jsme dělali doma 
pořádek v knihovně, kde byly i učebnice, 
a přišla mi do ruky kartička s vyjmenova-
nými slovy, která se měla kdysi naučit naše 
dcera Anička na základní škole. Zkoušel 
jsem si pochopitelně zopakovat, jestli si 
ještě pamatuji, jak je naučili mě, a přiznám 
se, že to občas v paměti drhlo a skřípalo. 
Ale zaujalo mě slovo pýřit se. Tak jsem si 
představil, jaké to je, když se někdo zapýří. 
Což mám tedy spojeno spíše s osobami 
něžného pohlaví, které vidím, jak zamrkají 
dlouhými řasami, sklopí zrak a… zapýří se. 
Nicméně kromě mé fantazie jsem už 
dlouho neviděl žádné děvče se pýřit, 
a to ani v knížkách. Tedy ne v těch, které 

se dostávají do rukou mně. A protože už 
dnes prý mladé slečny i mladí mužové 
málo čtou, tak je zřejmě i pýření na vy-
mření. V seriálech na Netflixu se děvčata 
nepýří, a zapýřit se youtuberka, tak jis-
tojistě přijde nejméně o polovinu sleďů. 
Tedy i pýření se zřejmě vydává na hřbitov 
slov. Ale nechci skončit negativně. Ona se 
totiž nová slova objevují, a nemyslím ta 
přejatá z angličtiny. Na té kartičce s vy-
jmenovanými slovy na mě radostně má-
vali Zbyšek z Hrabyně a Zbyněk z Bylan. 
A pokud jste všímaví a občas se zamyslíte 
stejným směrem jako já, možná vás během 
nadcházejícího léta také potká nějaké 
nově narozené slůvko. Můžete ho potkat 
na svých dovolenkových cestách, nebo 
třeba vyslechnout od přátel a kamarádů.   
A když mi ho pošlete, tak budu moc rád.           
Rozhodně vám přeji krásné léto a místo 
Zbyňka z Bylan Vám nejen na letní cesty 
mávám já, Jan Bureš, starosta Ostrova. 
Louka za Rábem

(red)
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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

REKONSTRUKCI VNITROBLOKU
9. ETAPY PŘERUŠILA VÝMĚNA POTRUBÍ 

Kvalifikační požadavky:
absolvent střední průmyslové školy  –  

obor strojírenství případně elektrotechnika
Směnný provoz.

Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov

přijme
do trvalého pracovního poměru

1 pracovníka na místo Strojník EZ - topič 
(obsluha plynového, uhelného a biomasového kotle a kogeneračních jednotek) 

Nabízíme stabilní zaměstnání, možnost stravování, mimořádné prémie,  
vánoční odměny, příspěvek na dovolenou, příspěvek na životní  

nebo penzijní připojištění, týden dovolené navíc.
Nekuřácké prostředí.

V případě zájmu zašlete svůj životopis emailem na adresu opatova@ostrovska-teplarenska.cz • Kontakt: personální oddělení tel. 353 610 305

  V průběhu provádění stavby „Ostrov, 
Rekonstrukce vnitrobloku na 9. etapě“ 
dojde po ukončení topné sezony k vý-
měně rozvodů topných kanálů. Práce na 
výměně potrubí byly zahájeny 21. 6. 2021
a v místě současné stavby budou probíhat 
zhruba měsíc. Následně budou práce na 
výměně potrubí pokračovat v další části 
9. etapy, a to směrem k Májové ulici. Ve 
vnitrobloku 9. etapy se nachází dvě větve 
topných kanálů a na obou větvích budou 
práce probíhat současně. Zároveň mají 
být na konci června zahájeny práce na 
přeložce kabelu NN společnosti ČEZ Dis-
tribuce, a. s., od domu č. p. 778 směrem 
k Palackého ulici. Po dokončení prací na 

výměně topného potrubí dojde v prosto-
ru stavby ještě k položení chráničky pro 
budoucí optický sdělovací kabel. Stavební 
práce na rekonstrukci komunikací ve vni-
trobloku na 9. etapě se opět naplno roze-
běhnou na konci července s tím, že stavba 
bude dokončena nejpozději do 30. 9. 2021. 
Automobilový provoz bude umožněn po 
osazení příslušného dopravního značení 
a předání dokončené stavby bez vad brá-
nících užívání. Přesto stavba nebude ještě 
kompletní, protože výsadba 12 ks stromů, 
které se budou ve vnitrobloku nacházet, 
proběhne na přelomu října a listopadu 
2021.     
            Městský úřad Ostrov

- RM schválila účetní závěrky a výsledky 
hospodaření příspěvkových organizací 
města za rok 2020,
- RM na základě provedeného hodnocení 
podaných nabídek schválila pořadí nabídek 
dle návrhu komise a přidělila veřejnou za-
kázku Zpracování projektové dokumenta-
ce a příslušných povolení v podrobnostech 
pro realizaci stavby „Revitalizace sportovní 
haly Ostrov, Studentská 1300“ dodavateli
s nabídkou č. 2 - SD Ateliér, s. r. o., Orlí 7,
602 00 Brno, IČ: 27714870, s nabídkovou 
cenou 1 785 960 Kč s DPH jako ekonomic-
ky nejvýhodnější nabídkou pro zadavatele,
- RM na základě provedeného hodnocení 
podaných nabídek schválila pořadí nabídek 
dle návrhu komise a přidělila veřejnou za-
kázku „Ostrov, ulice U Koupaliště (zadní), 
Rekonstrukce vozovky“ dodavateli s na-
bídkou č. 1 - KV Realinvest, s. r. o., Chebská 
204/71, 360 06 Karlovy Vary, IČ: 29113903, 
s nabídkovou cenou 1 823 240,96 Kč s DPH, 
jako nejvýhodnějšímu pro zadavatele,

- RM schválila ceník vstupného na koupališ-
tě Ostrov pro sezonu 2021 následovně:

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA V  KVĚTNU:

CENÍK VSTUPNÉHO 2021

OPILCI ZASE ŘÁDÍ

(red)

  Tak jako každý rok přibývá i letos s pří-
chodem teplejšího počasí opilců pohy-
bujících se po městě a rušících spící ob-
čany svými mnohdy komickými kousky. 
Nejinak tomu bylo i začátkem června, 
kdy si dva podnapilí mladíci dokazovali 
svou sílu na kontejnerech a odpadko-
vých koších u 5. ZŠ. Jejich počínání neu-
niklo pozornosti občanů, kteří přivolali 
hlídku městské policie. 
  „Jeden z mladíků chtěl zmást strážníky 
tím, že si před jejich příjezdem svlékl svrš-
ky. Pro jeho exhibicionismus, jakož i ukázky 
síly však strážníci nenašli pochopení. Mla-
díci se tudíž pod dohledem strážníků utkali
s kontejnery znovu. Museli je totiž postavit 
zpět na jejich místo a vrátit do nich jejich 
původní obsah. Poměřovat síly se strážníky 
se podle očekávání mladíkům nechtělo,“ 
popisuje zásah velitel Městské policie Ost-
rov Ladislav Martínek. 
  Alkohol hrál roli i v dalším z mnoha přípa-
dů. Odpoledne telefonicky oznámil občan 
města, že u gymnázia leží nějaký muž, který 
nijak nereaguje. Strážníci projevili svou zku-
šenost v buzení unavených občanů a muže 
se jim podařilo probudit. „Tento muž byl 
však natolik opilý, že nebyl schopen sedu, 
natož chůze. A protože byl zraněný, museli 
strážníci zavolat záchranáře. Ošetřování se 
však muži nijak nelíbilo a z důvodu hrozí-
cího napadení provedli strážníci doprovod 
záchranářů do zdravotnického zařízení,“ 
dodal velitel.
  

Narození
Přistěhovalí
Odstěhovalí
Úmrtí
Stav obyvatel
Uzavření manželství

11
32
34
15
15 975
4

Statistiky květen 2021

(jj)

Celodenní vstupné 

Odpolední vstupné (od 15:00)  

Odpolední vstupné děti do výšky
140 cm a senioři nad 65 let (od 15:00) 

Jednotné vstupné pro držitele průka-
zů ZTP a ZTP/P ve výši  

Plavci – 1 hodina po otevření nebo
1 hodina před uzavřením 

Děti do výšky 110 cm (pouze
v doprovodu dospělého) 

60 Kč

30 Kč

40 Kč

25 Kč

25 Kč

25 Kč

20 Kč

Zdarma

Zdarma

Celodenní vstupné děti do výšky
140 cm a senioři nad 65 let (od 15:00) 

Děti z dětského domova s doprovo-
dem pracovníka dětského domova  

25 Kč/den a u dětí do 15 let vstup 
zdarma
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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

Nová okna a prokázané úspory tepla
Na začátku rekonstrukce byla vyměněna 
většina původních oken za nová, dřevěná 
s izolačními skly. Tento krok měl za násle-
dek nejen zlepšení tepelné pohody, vzhle-
du budovy, ale zejména také úspory tepel-
né energie, které dosáhly cca 100 tis. Kč za 
rok. Nezanedbatelným přínosem výměny 
oken je také lepší zvuková izolace směrem 
z domu kultury. Až se kulturní programy 
rozjedou naplno, nebudou obyvatelé Mí-
rového náměstí rušeni hlukem jako v mi-
nulosti. 
Trable s barevností
Dům kultury byl postaven v polovině pa-
desátých let a jeho omítka je provedena 
z tehdy moderního břízolitu. Pamětníci si 
možná vzpomenou, že čerstvě postavený 
kulturní dům neměl ve spodní části fasádu 
červenou, ale spíše starorůžovou. Během 
doby, která uplynula od výstavby, došlo pů-
sobením povětrnostních vlivů ke ztmavnu-
tí fasády do červena. Nyní zde najdeme ce-
lou řadu odstínů červené, které se projevily 
vlivem světových stran a rozdílných povětr-
nostních vlivů. Ke ztmavnutí starorůžové 
do červené došlo chemickou reakcí oxidu 
uhličitého ve fasádě a antuky, která byla 
v té době používána k probarvování břízo-
litových omítek. Dnes se navíc pro výrobu 
břízolitu používá vápno z jiného dolu než 
tenkrát. To vše má vliv na hledání vhodné-
ho odstínu při opravě fasády. Při tónování 
dílčích oprav tzv. červené části fasády zjiš-
ťujeme, že po odloupnutí kousku břízolitu 
není vnitřní jádro omítky vlastně červené, 
ale růžové.

Čištění fasády, černé fleky
Projektová dokumentace předepsala čiš-
tění fasády mírným proudem vody. V prů-
běhu testování bylo vyzkoušeno také che-
mické čištění, ale nejlepších výsledků bylo 
dosaženo použitím mýdlové vody, kartáče 
a ve finále parního čisticího stroje, který si 
město Ostrov nedávno pořídilo. Bohužel 
i po tomto čištění na některých místech 
fasády zůstaly černé fleky a gra�ti. Tma-
vá, místy skoro až černá místa na fasádě 
po vyčištění jsou způsobena reakcí volné-

ho, v omítce nevázaného vápna (během 
tuhnutí omítky ne všechno vápno zreagu-
je zpět na vápenec), které bylo na povrch 
omítky (břízolitu) vyneseno povětrností 
(déšť, mlha, vzdušná vlhkost) se špínou
a kyselinou siřičitou, kterou obsahovaly 
kyselé deště, jež zde panovaly v sedmdesá-
tých a osmdesátých letech. Tím se vytvořila 
tzv. krusta, která je mechanicky a teplotně 
velmi odolná. K jejich odstranění by mu-
selo být použito vysokotlakého čištění po-
mocí tangenciální trysky, nebo chemických 
přípravků, které jsou schopny narušit po-

vrch krusty. Nejčastěji se používá kombina-
ce obou metod. Zde jsme však u omítkové 
fasády. Použití agresivních chemických pří-
pravků by narušilo nejen samotnou krustu, 
ale také celý povrch omítky. Případně by 
mohlo dojít ke vzniku solných výkvětů (še-
dých závojů) na omítce. Při takovémto způ-
sobu čištění by kromě krust byla odstraně-
na povrchová vrstvička břízolitu, čímž by se 
obnažilo růžové jádro. V některých místech 
by tak kulturní dům sice nebyl černý, ale ani 
červený, nýbrž růžový. 
Stará gra�ti
Gra�ti na fasádě domu kultury jsou hod-
ně starého data. Horkou parou a tlakovou 
vodou je možné gra�ti odstranit v ideál-
ním případě cca do týdne od vytvoření. Ale
i zde záleží na počasí a na druhu podkladu. 
Čím pórovitější podklad, tím barva vniká 
hlouběji do podkladu a je hůře odstrani-
telná. A zároveň čím tepleji, tím je doba na 
kvalitní odstranění od nanesení kratší.  Bar-
vy na bázi syntetiky, které se nejvíce použí-
vají, jsou po této době vytvrzené a poměr-
ně odolné. Zároveň jsou vpity hluboko do 
omítkové fasády. Možností odstranění gra-
�ti z domu kultury se již zabýváme. 
Jak se postupně demontuje lešení, může 
se zdát, že provedené opravy nejsou pří-
liš vidět. Nabízí se otázka, zda by nebylo 
lepší opravit fasádu celou novou vrstvou 
břízolitu, byť by to stálo více jak 20 mil. Kč.
A v tento moment se otevře prostor pro 
diskuzi, zda je pro nás větší hodnotou 
kulturní dům „jako nový“, nebo naopak 
původní. Cca 80 % fasády je totiž technic-
ky i po těch 60 letech ve výborném stavu. 
Za několik let se současné barevné rozdíly 
pravděpodobně zmenší a mimořádnou 
hodnotou pro naše potomky může být 
právě to, že dům kultury bude i po 100
a více letech původní. 

            Marek Poledníček 
        místostarosta města

Zdroje: 
Asociace pro odborně prováděné certifika-
ce a odborně profesně školící, fungující jako 
nezisková organizace pro kontrolu, renova-
ci, repase, čištění a obnovu přírodních ka-
menných povrchů, Vědeckotechnická spo-
lečnost pro sanace staveb a péči o památky, 
Společnost pro technologie ochrany pamá-
tek, odborné publikace vydávané Národ-
ním památkovým ústavem, zaměřené na 
ochranu památek a jejich restaurování

50 ODSTÍNŮ DOMU KULTURY

Během čištění fasády se nepodařilo odstra-
nit černé fleky

Již třetím rokem probíhá rozsáhlá rekonstrukce Domu kultury Ostrov podle projektu, který vznikl v projekční kanceláři Anton JU-
RICA v roce 2014. Předmětem díla je zejména výměna a částečná repase oken, čištění a oprava fasády. Nutno poznamenat, že Dům 
kultury Ostrov je jako mimořádně významný představitel architektury 50. let nejen v České republice nemovitou kulturní památ-
kou. Zejména z tohoto důvodu byly samotný projekt a nyní i každý krok konzultovány a schvalovány pracovníky památkové péče. 

Vedení města řeší i rozdíly v barevnosti. Foto: Marek Poledníček
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Kvalifikační předpoklady:
    a) Vyučen v oboru: strojní zámečník (oblast energetiky výhodou) 
    b) Platné oprávnění: svařování plamenem, obloukem metodou TIG        
    c) Praxe: min. 2 roky (oblast energetiky výhodou)
    d) Odborné znalosti - výhodou:
• Potrubní rozvody vysokotlaké a nízkotlaké, armatury, čerpadla napájecí,  
 vertikální, horizontální, orientace ve výkresech.
• Nutný ŘP skupiny B.
• Časová flexibilita a samostatnost při rozhodování.    
• Dobrý zdravotní stav - práce ve ztíženém prostředí (hluk, prach, stísněné prostory),  
 práce ve výškách.

Nabízíme stabilní zaměstnání, možnost stravování a jiné zaměstnanecké výhody.
Nekuřácké prostředí.

V případě zájmu zašlete svůj životopis emailem na opatova@ostrovska-teplarenska.cz
Bližší informace na tel. č. 353 610 310 (p. Bureš). 

Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov

přijme
do trvalého pracovního poměru

PROVOZNÍHO 
ZÁMEČNÍKA

PRŮZKUM POCITU BEZPEČÍ MĚSTSKÉ POLICIE OSTROV
Městská policie Ostrov provádí v měsících červen, červenec a srpen „Průzkum pocitu bezpečí“. Jedná se o dotazníkové šetření, 
které prováděli studenti ostrovského gymnázia, a nyní se do něj můžete zapojit i vy. Stačí vyplnit přiložený dotazník a vhodit jej 
do schránky důvěry na služebně Městské policie Ostrov. Když jsme tento průzkum dělali před dvěma lety, získali jsme mnoho 
zajímavých podnětů. Byl například vypracován projekt, na základě kterého byly instalovány dvě kamery do Krušnohorské ulice, 
a také byly rozšířeny v některých místech bezdoplatkové zóny. V neposlední řadě jsme nasazovali  více hlídek do oblastí, které nám 
sami občané označili. A proto vám i letos děkuji za vyplnění tohoto dotazníku a přispění k většímu pocitu bezpečí v našem městě.  
Ladislav Martínek, velitel MP Ostrov
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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

1. Kterou městskou část vnímáte v Ostrově jako bezpečnostně nejrizikovější, kde se páchá nejvíce trestné činnosti  a dochází k narušování veřejného pořádku?
.............................................................................................................................................................................................................................

2. Jaké projevy negativního chování u spoluobčanů považujete za nejvíce společensky nepřijatelné? (Označte maximálně dvě možnosti)
☐ Bezdomovectví    ☐ Chování nájemníků ubytoven
☐ Vandalismus    ☐ Majetková trestná činnost
☐ Rušení nočního klidu    ☐ Jiné projevy...........................................................................................................................

3. U jaké skupiny osob se domníváte, že je nejvyšší riziko kriminality?......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Vnímáte existenci a provozování ubytoven na území města jako rizikový faktor ohrožující bezpečnost a veřejný  pořádek ve městě? 
☐ Ano  ☐ Ne  ☐ Nevím/Neumím zhodnotit

5. Jste pro zavedení bezdoplatkových zón v katastru města?
☐ Ano  ☐ Ne  ☐ Nevím, co je bezdoplatková zóna

6. Máte povědomí o fungování asistentů prevence kriminality ve městě?
☐ Ano  ☐ Ne

7. Považujete činnost asistentů prevence kriminality za přínosnou?
☐ Ano  ☐ Ne

8. Máte povědomí o fungování městského kamerového dohlížecího systému?
☐ Ano  ☐ Ne

9. Měl by se i nadále kamerový systém rozšiřovat?
☐ Rozhodně ano     ☐ Spíše ne
☐ Spíše ano, ale jen do rizikových oblastí   ☐ Rozhodně ne, už teď je  
☐ Je mi to jedno      kamer ve městě dost

10. Cítíte se v našem městě bezpečně?
☐ Rozhodně ano     ☐ Spíše ne
☐ Spíše ano      ☐ Naše město není bezpečné 
☐ Nevím

 Žena Muž
< 50 ☐ ☐ 
> 50 ☐ ☐
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MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ OSTROV ZVE K NÁVŠTĚVĚ

Sezona na městském koupališti letos začala 1. června

  1. června začala sezona na koupališti 
v Ostrově. Hurá! Květnové i červnové 
počasí bylo zpočátku jako na houpačce 
a připomínalo spíše to aprílové, ale pár 
hodně teplých dnů už bylo a všichni vě-
říme, že léto na svou příležitost teprve 
čeká a předvede se i vysokými teplota-
mi, které k němu patří a po kterých pří-
znivci vodních radovánek volají. 

  Městské koupaliště s mnohaletou tradicí 
je oblíbeným místem ve svahu nedaleko 
nemocnice. Nabízí aktivní odpočinek, rela-
xaci, zábavu, občerstvení i kvalitní zázemí. 
Toho jsou si stálí návštěvníci vědomi, a pro-
to je koupaliště stále hojně navštěvováno. 
V posledních letech proběhla rekonstruk-
ce, jejíž 1. část byla dokončena v létě 2020 
a nabídla nové dětské bazénky s herními 
prvky. Tato modernizace zaznamenala
u návštěvníků zájem, o čemž svědčily mj. 
kladné reakce na sociálních sítích. Taková 
zpětná vazba investora vždy potěší! 

  Jak již bylo avizováno v některém z mi-
nulých čísel Ostrovských měsíčníků, v dal-
ší etapě, která začne ještě v tomto roce, 
bude realizována obnova velkého bazénu.  
Základ nového bazénu budou tvořit čty-
ři plavecké dráhy délky 25 m, které jsou 
částečně odděleny od části bazénu urče-
né právě k relaxaci a zábavě. V relaxační 
plavecké zóně budou umístěna podvod-
ní lehátka se vzduchovou masáží, chrliči 
a masážními tryskami. Zvláštní prostor 
pak zaujímá sektor pro děti a mladistvé, 
kde budou vybudovány široké skluzavky 
a  dopadová místa pro tobogan. Chybět 
nebudou ani další oblíbené atrakce, jako 
houpací bazén s možností zhoupnutí se na 
vlastních vlnách, malé plovoucí ostrůvky 

či bazénové šplhací sítě pro děti. V  bez-
prostředním okolí bazénu vznikne dosta-
tek prostoru pro umístění plážových le-
hátek. Kapacita všech bazénů, i při jistém 
zmenšení plochy velkého bazénu, bude 
stále odpovídat platným normám pro ka-
pacitu koupaliště 1 500 návštěvníků. Měs-
to myslí i na ekologii, a tak se vážně zabývá 
myšlenkou efektivního způsobu přihřívá-
ní vody.  Důležité je ale také hospodaření 
s  bazénovou, takzvanou šedou vodou, 
proto se radní zabývají i  ekologickou my-
šlenkou jejího zachycení a  odchlorování. 
Tak by totiž následně mohla být používá-
na například na zalévání městské zeleně. 

  Poslední investiční počin na koupališti po-
těší saunaře. Ano, je čas i na rekonstrukci 
a rozšíření sauny, kterou rada města vy-
hodnotila a schválila. A těšit se máte oprav-
du na co. Velkolepé pojetí saun snoubí 
historii i současnost. Nechte se překvapit.  
 V rámci postupného rozvolňování epi-

demických opatření dochází ke změnám 
podmínek pro vstup na veřejná koupa-
liště. Aktuální podmínky najdete na
www.koupalisteostrov.cz.

  Ačkoli se návštěvníci areálu mohou cítit 
tak trochu nekomfortně kvůli omezením, 
která doznívají, buďme rádi, že jsme při 
dodržení těchto opatření mohli otevřít,
a těšme se z pobytu na vzduchu i ve 
vodě! Věříme, že vše bude spět k dalšímu 
rozvolňování a my si Městské koupaliště 
Ostrov užijeme plnými doušky se vším, co 
nabízí. Vstupné do areálu koupaliště ani 
otevírací doba se oproti minulému roku 
nemění. 

Krásné léto a prázdniny! Užijte je ve zdraví 
a pohodě!

            Dita Poledníčková
                             manažer cestovního ruchu

Krajina světového významu - UNESCO
  Žádné pohoří na světě nemá takový vý-
znam a přínos pro rozvoj hornictví a hut-
nictví jako právě Krušné hory. Získávaly 
se tu téměř všechny kovy, které středověk
a raný novověk znaly. Díky svému rud-
nému bohatství získalo toto pohoří i své 
jméno Erzgebirge – Rudohoří. Jedná se
o výjimečnou světovou hodnotu, pří-
nos a společné dědictví České republiky
a Svobodného státu Sasko, které musíme 
chránit pro další generace. Však právě pro-
to vstoupilo právem 22 statků na české
i německé straně v roce 2019 na Seznam 
světového kulturního a přírodního dědic-
tví UNESCO. Montánní památky zvou po 
covidové odmlce a zimě opět ke své ná-

vštěvě. Je to zajímavý tip, kam vyrazit ve 
volném čase a seznámit se s významem 
názvu Krušné hory. Sledujte aktuálně na 
www.montanregion.cz a www.vezsmrti.
cz. 
                                          Dita Poledníčková
                           manažer cestovního ruchu   

OBJEVTE MONTÁNNÍ TURISTIKU V KRAJI OSTROVSKÝ 
ZPRAVODAJ
  Pravidelné vysílání Ostrovského zpravo-
daje na kanále Krušná můžete nyní sledo-
vat nejen ve vašich televizích, ale i na našich 
webových stránkách na adrese krusna.tv.
Najdete zde jak živé vysílání, tak i archiv 
se všemi předchozími díly zpravodaje
a rovněž i záznamy ze zastupitelstva měs-
ta. Pokud byste se rádi zapojili do vysílání, 
můžete nám své podněty a nápady zaslat 
prostřednictvím chatu na našich webo-
vých stránkách, nebo přes náš facebooko-
vý profil facebook.com/krusna.tv.

Jean Taty
redaktor Krušná TV

vý profil facebook.com/krusna.tv.

Štola č. 1
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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
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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

KRUŠNOHORSKÉ VÝLETNÍ NOVINY PŘEDSTAVUJÍ ZAJÍMAVÉ 
TIPY NA VÝLETY A DOBRODRUŽSTVÍ

Titulní strana Krušnohorských výletních 
novin

  Přichází léto, prázdniny a doba dovo-
lených. Někdo preferuje zahraničí, jiný 
Českou republiku. Pokud ale zůstanete 
doma či blízko domova, i pro vás jsou 
určeny právě tyto noviny. 
  Vznikly ve spolupráci se Sdružením Krušné 
hory – západ, Místní akční skupinou Kruš-
né hory a městem Ostrovem. Všichni tito 
jmenovaní se podíleli na jejich obsahu. Cí-
lem je představit návštěvníkům regionu to 
nejzajímavější! Ale protože je toho opravdu 
hodně a jsme na zážitky bohatý region, a 
byli jsme omezeni kapacitou k tisku, vybrali 
jsme to, o čem byl každý z nás přesvědčen, 
že opravdu stojí za to. Představujeme výběr 
z oblasti památek, historie, přírody, zábav-
ních atrakcí a sportu - zejména v oblasti 
cyklistiky a vodáctví. A opomenout jsme 
nemohli ani památky UNESCO. 
  Nutno dodat, že noviny vznikaly v covi-
dové době, kdy byla nálada z návštěv kul-
turních i sportovních akcí tzv. pod psa. Vše 
bylo zakázáno a vyhlídky na léto mlhavé, 
až pesimistické. Proto jsme se proti covi-
du rozhodli bojovat nejprve prezentací 
outdoorových aktivit, abychom vybídli 
sami sebe i ostatní k pobytu na čerstvém 
vzduchu, přinejmenším procházkou v za-
jímavých lokalitách, a také ke sportovní 

činnosti, která mohla být praktikována 
v tu dobu ve venkovních prostorách. S po-
stupnými vyhlídkami na rozvolnění jsme 
noviny obohatili i o místa, která nabízí zají-

mavé vnitřní expozice, tipy na ochutnávky 
regionálních specialit, návštěvu montán-

ních památek či bazénů a koupališť atd., 
atd.  
  Věříme, že se vám noviny budou líbit a ho-
dit! Že pro vás budou inspirací, co všechno 
zde můžete, nejen v létě, ochutnat. A že 
budete možná sami překvapeni, co všech-
no tu je a stojí za pozornost! 
  V Ostrově budou Výletní noviny v tiš-
těné podobě k dostání zdarma v obou 
informačních centrech města, ale např.
i u ostrovských ubytovatelů, aby všichni 
návštěvníci měli možnost nahlédnout pod 
pokličku našeho regionu Ostrovsko. Další 
distribuce bude směrem ostatní informač-
ní centra, kempy, hotely, Skiareál Klínovec, 
Horní hrad apod. V případě, že byste si 
chtěli noviny stáhnout v elektronické po-
době, jsou k dispozici na: e-Vyletni noviny,  
icostrov.cz.
  Za celý realizační tým Výletních novin 
přeji všem čtenářům léto plné bohatých 
zážitků, zábavy a zdraví!

           Dita Poledníčková
                            manažer cestovního ruchu

* Projekt vznikl díky finanční podpoře VAK 
Karlovy Vary, Karlovarského kraje a města 
Ostrova.
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Ostrovské panství v rukou Šliků 
Za husitských válek v roce 1434 zastavil 
císař Zikmund Lucemburský královské 
komorní město Ostrov s okolím spolu 
s loketským krajem svému kancléři hra-
běti Kašparu I. Šlikovi, a v roce 1489 tak 
došlo k založení ostrovské šlikovské vět-
ve. Pozdně gotický hrad na ostrovském 
panství byl v té době zchátralý a zřejmě 
po požáru. Se Šliky začala jeho první vel-
ká přestavba na renesanční zámek.  
Stříbrná horečka
V roce 1516 převzal Štěpán Šlik jako nej-
starší syn svého otce správu ostrovského 
panství. Štěpán byl velmi akční a ambici-
ózní představitel šlikovské větve. V roce 
1519 začal s ražbou slavných jáchymov-
ských tolarů v nedaleké osadě Konrad-
sgrün, později �al, později Joachimsthal, 
dnešní Jáchymov. Pro město, které Štěpán 
Šlik založil, získal statut svobodného hor-
ního města a stalo se záhy druhým nejlid-
natějším městem po Praze. Vypukla zde 

doslova stříbrná horečka, která lákala hle-
dače kovů z blízka i daleka. Tehdejší zem-
ský sněm Království českého vydal Šlikům 
povolení k ražbě v jáchymovské mincovně 
v roce 1520. Schválil podobu mince a její 
hodnotu. Tolar se stal celoevropským pla-
tidlem a je považován i za prapředka ame-
rického dolaru. Jáchymovský tolar měl na 
svou váhu velký podíl samotného stříbra. 
Mince vážila 29,23 gramu a obsahovala 
27,41 gramu čistého stříbra. Štěpán Šlik 
z ostrovského zámku spravoval veškeré 
své statky a řídil svou podnikatelskou čin-
nost. Byl velkým podporovatelem těžby 
rud ve středním a západním Krušnoho-
ří. Život Štěpána Šlika skončil v pouhých 
38 letech. Zemřel v bitvě u Moháče, kde 
v boji s Turky padl. 
Poprava na Staroměstském náměstí
V roce 1569 se v Ostrově na zámku narodil 
Jáchym Ondřej Šlik – významná osobnost 
evropského formátu a jeden z hlavních 
vůdců stavovského povstání. Město Ost-

rov se v roce 1602 vymanilo z poručnictví                                                                                                         
vrchnosti, a v roce 1607 získalo dokonce 
šlikovské dědičné právo. Tak se městská 
obec stala nezávislou na feudální vrchnos-
ti a podléhala opět jako kdysi jen královské 
komoře. Za svou účast ve stavovském po-
vstání z let 1618–1620 a bitvě na Bílé hoře 
přišel na Staroměstském náměstí, které 
se proměnilo dne 21. června 1621 v po-
praviště, Jáchym Ondřej Šlik o svou hlavu 
a pravou ruku. Byl popraven jako první 
ze 27 českých pánů.  Sťal ho nejznámější 
kat – Jan Mydlář. Hlava s rukou položenou 
na ústa byla na kopí vyvěšena na ochozu 
Staroměstské mostecké věže. V květnu 
1622 dovolil Karel z Lichtenštejna po čas-
tých prosbách hraběnky Šlikové a dalších 
příbuzných, aby byla Šlikova lebka sňata 
a s veškerými obřady pohřbena rodinou. 

                     Dita Poledníčková 
                           manažer cestovního ruchu

  V pondělí 21. června 2021 jsme si připo-
mněli 400 let od úmrtí Jáchyma Ondřeje 
Šlika. Prvního ze 27 českých pánů, který 
byl za svou účast ve stavovském povstání 
z let 1618–1620 a bitvě na Bílé hoře po-
praven na Staroměstském náměstí katem 
Janem Mydlářem. Jáchymova hlava byla, 
tak jako hlavy všech popravených, vyvě-
šena na kopí z ochozu Staroměstské mos-
tecké věže. Výročí úmrtí Jáchyma Ondřeje 
Šlika, který se v roce 1569 narodil v Ostro-
vě na zámku, jsme připomněli přednáškou 

k expozici Šlikové na ostrovském panství – 
bohatství a moc, kterou připravila pro ob-
čany kurátorka výstavy Miluše Kobesová. 
Odborný výklad si mohli návštěvníci užít 
i v sobotu 26. června v odpoledních hodi-
nách přímo u expozice.  
  Jestli něco v současné době v Ostrově 
opravdu stojí z hlediska historické hodno-
ty za vidění, je to bezesporu Šlikovská min-
covní kazeta z let 1680-1690. Je osázená 44 
jáchymovskými a plánskými tolary, váží 
necelých 6 kilogramů a je dílem augsbur-

ského stříbrníka a šperkaře Johanna An-
drease �elota. Odborníci ji řadí jejím 
významem ke korunovačním klenotům, 
stejně tak jako relikviář sv. Maura v neda-
lekém Bečově. Obě tyto nejvýznamnější 
památky Karlovarského kraje jsou prohlá-
šeny národními kulturními památkami. 
Šlikovskou mincovní kazetu – dílo ev-
ropského významu s vysokou uměleckou 
hodnotou – můžete obdivovat v půd-
ních výstavních prostorách ostrovského 
zámku. V těchto prostorách lze nyní spa-
třit i údajný meč kata Mydláře, kterým 
byla Jáchymu Ondřeji Šlikovi sťata hlava
a useknuta pravá ruka (kvůli porušení pří-
sahy věrnosti panovníkovi, tj. králi Matyáši 
Habsburskému a posléze Ferdinandovi II. 
Štýrskému). 
  Expozice je otevřena každý den kromě 
pondělí od 9.30 hod. do 16.30 hod. Nevá-
hejte a navštivte expozici slavného rodu 
Šliků, který na ostrovském zámku v 17. 
století žil. Jako bonus k vaší návštěvě mů-
žete zhlédnout zdarma, a to i o víkendu, 
expozici nejucelenější sbírky ostrovského 
porcelánu z kdysi světově významné, dnes 
již zaniklé, ostrovské porcelánky Pfei�er 
& Löwenstein. Pro návštěvníky jsou při-
praveny další tipy na výlety za poznáním
a nové propagační materiály i předměty.

           Dita Poledníčková
                           manažer cestovního ruchu 

SLAVNÝ ROD ŠLIKŮ

Celkový pohled do expozice Šlikové na ostrovském panství - bohatství a moc (archiv města 
Ostrov). Foto Michal Hurych

400 LET OD POPRAVY JÁCHYMA ONDŘEJE ŠLIKA 
POZVÁNÍ NA EXPOZICI
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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
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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

  Rádi bychom obnovili po dlouhé době, 
která se nás všech dotkla, naše středeční 
setkávání starých řemesel. Scházeli jsme 
se v prostorách na Staré radnici rádi. Toto 
bylo násilně přerušeno kvůli nákaze, která 
nás zaskočila. Pomalu se všichni začínáme 
dostávat do normálu a myslet také na něco 
jiného, než zda máme dostatek roušek, do-
statek dezinfekce nebo jestli jsme si pořád-
ně umyli ruce.

  Rádi bychom zase oživili Starou radnici 
starými řemesly a s vámi je znovu objevili.
Stará řemesla, hlavně paličkování a dřevo-
řezba, byla často jediným zdrojem obživy. 
Zemědělství se tu, vzhledem k nadmořské 
výšce, nedařilo a průmysl se pomalu roz-
jížděl hlavně ve vnitrozemí.  Paličkování 
a dřevořezba k nám přeskočily z blízkého 
Německa, kde se o jejich věhlas (hlavně pa-
ličkování) postarala zakladatelka první ma-

nufaktury Barbara Uthmann. Paličkovalo se 
po celých Krušných horách.
  Zveme vás mezi nás každou poslední stře-
du v měsíci na Starou radnici, kde uvidíte
a můžete i vyzkoušet drátování, paličková-
ní, vyřezávání figurek ze dřeva, ručně šité 
hračky, modrotisk apod.

   Těší se na Vás 
                               Jana Dvořáková a kolektiv

ZANIKLÁ A ZNOVUOBJEVENÁ STARÁ ŘEMESLA

STARÁ RADNICE OŽIJE SEBEPOZNÁNÍM, 
A TŘEBA TÍM VAŠÍM?
  Současná doba nás stále více vede
k zamyšlení nad sebou samotný-
mi. Kam směřujeme? Najdeme štěstí 
a pohodu uvnitř sebe, nebo ve vněj-
ším světě? Žijeme a zrajeme do člo-
věka, na kterého se nestydíme po-
hlédnout? Rádi bychom tak nabídli 
v rámci programu domu kultury
i alternativní náhledy na utváření naší 
životní cesty. 
   Prvním počinem je seminář zaměřený 
na konstelace, kterým nás provede praž-
ský lektor a terapeut Vojtěch Franče. 
Seznámí nás s astrologickými archetypy, 
jako jsou Slunce, Luna, Mars a další, skrze 
tělesný a emocionální prožitek. Každý ar-
chetyp reprezentuje naši vnitřní postavu 
(Venuše milenku, Slunce krále apod.). 
   Konstelace jsou metodou rozvoje osob-
nosti, sebepoznávání a psychoterapie. 
Umožňují názorně ukázat a pocítit sou-
vislosti a vztahy, které náš život ovlivňují. 
Zakladatelem této metody byl německý 
psychoterapeut Bert Hellinger.
   Program semináře je určen pro zájem-
ce i bez předchozí znalosti a zkušenosti 
s touto metodou. Může jít o vaše první 
seznámení s konstelacemi. 
   A jak to celé probíhá? Účastník krát-
ce představí svůj problém, svou zakázku 
a pod vedením lektora si vybere ze spo-

luúčastníků zástupce pro důležité členy 
své konstelace. Vybrané zástupce poté 
rozestaví do prostoru podle svého vnitř-
ního pocitu. Po postavení konstelace si 
zadavatel sedne a následující děj pouze 
pozoruje. Lektor dotazováním zástup-
ců, jejich přemisťováním v prostoru, na 
základě jejich pocitů či samovolného 
pohybu zkoumá, co systém potřebuje
k uvolnění a harmonii. Konstelace větši-
nou končí dosažením uvolnění dané situ-
ace, kdy si zadavatel uvědomí, co se děje. 
Může se rozhodnout situaci akceptovat, 
nebo s ní v životě pracovat dál.
 Vojtěch Franče je pražský lektor, tera-
peut a v rámci workshopu i průvodce va-
ším příběhem. Zabývá se grafologií, ast-
rologií a je facilitátor konstelací. V oblasti 
psychologie je ve svém přístupu nejvíce 
inspirován C. G. Jungem a A. Mindellem. 
Na FFUK v Praze studoval filozofii, estetiku
a psychologii.   
Seminář Konstelace astrologických arche-
typů se uskuteční v prostorách Staré rad-
nice 2. července od 17.00 do 20.00 hod. 
 a 3. července od 10.00 do 17.00 hod. Svou 
účast si rezervujte na tel. 776 222 196 
nebo na e-mailové adrese florianova@
dk-ostrov.cz 

                                      Tým domu kultury

Stará radnice nabídne přehlídku zaniklých řemesel

Na Staré radnici si můžete hrát

SVĚT KOSTIČEK 
OŽIJE NA STARÉ 
RADNICI

  Máme pro vás výstavu, kde si můžete hrát!  
Ano, a klidně celá rodina. Vždyť samotná 
značka stavebnice Lego® je zkratkou dán-
ských slov Leg Godt, což znamená „Hraj si 
dobře“. Návštěvníci Staré radnice si tedy 
mohou dobře zahrát od 2. července do
2. září na  herní výstavě Svět kostiček® se 
světovým fenoménem. Z dánské stavebni-
ce Lego® představí autor výstavy a patriot 
projektu Svět kostiček® Petr Šimr nejen vý-
běr ze sortimentu komerčních edic továr-
ních setů, ale také unikátní modely z vlastní 
tvorby. Za pozornost stojí např. filmová 
tematika nebo výběr modelů z edice Lego 
Technic. Výstava nabídne rovněž komfort-
ně vybavenou dětskou hernu s kostičkami 
Lego®. V pokladně také zakoupíte nové sta-
vebnice Lego® za fajn ceny. Zajisté je na co 
se těšit.
  Navštívit Starou radnici můžete od 1. čer-
vence 2021 v nové prodloužené otevírací 
době: úterý až pátek: 13.00 – 17.00 hod., 
sobota až neděle: 11.00 – 17.00 hod.

               Tým domu kultury
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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

OSTROVSKÝ JARMARK RADOSTI
V ZÁMECKÉM PARKU

  Vespa club Karlovy Vary ve spolupráci 
s Domem kultury Ostrov a Městskou po-
licií Ostrov srdečně všechny zve v sobotu 
10. 7. 2021 od 14.00 hodin na Mírové 
náměstí k účasti na doprovodném pro-
gramu víkendového srazu milovníků le-
gendárních skútrů Enrica Piaga - Vespa.  
Přijďte si prohlédnout nezaměnitelná 
vozítka v retro i současné podobě, ochut-
nat chladivé nápoje u stylového prosecco 
baru, pobavit se s dětmi při jízdách zruč-
nosti a naladit se na letní pohodu s kape-
lou Jazz Cakes. 

VESPA 
V OSTROVĚ

ROZMARNĚ ROZMANITÉ LÉTO V KLÁŠTEŘE

Na jarmark radosti jste zváni do Zámeckého parku. Foto: Dominika Dostálová

(red)

(red)

  Letošní letní sezona bude v Posvát-
ném okrsku opravdu nabitá. Nejenže 
pokračujeme v osvědčených letních 
hitech, ale připravili jsme i novinky, 
které, jak doufáme, obohatí nabídku 
a naše návštěvníky potěší.
  Jistě nejoblíbenějším programem prázd-
nin jsou Klášterní podvečery na nádvoří 
kláštera. Málokdo odolá posezení v tak 
krásném prostředí za zvuku příjemné 
hudby. V červenci  nás čeká swingový 
večer  se skupinou Swing studio v čele
 s Františkem Kůsem a Janem Veverkou.
  V kostele Zvěstování Panny Marie na 
konci července konečně uvítáme Radku 
Fišarovou s jejím česko-francouzským 
koncertním programem Malá pocta vel-
ké Edith. Koncert původně plánovaný 
jako hlavní vánoční program roku 2020 
se nám tak kvůli lockdownu posunul na 
léto.  Šansony a slavné filmové melodie 
nás potěší vždy, v létě si v chladivém kos-
tele odpočineme od tropických veder.
  Novinkou letošní sezony budou klášterní 
filmové podvečery. Chceme využít genia 
loci klášterního kostela, první kůr se svým 
lehkým přítmím doslova vybízí k malým 
filmovým produkcím. Další inspirací nám 
byla osobnost herečky Zity Kabátové, 
která v mládí v klášterní internátní škole 

studovala a ráda na ty časy vzpomínala. 
Tato dáma za svůj bohatý a dlouhý život 
hrála ve více než padesáti filmech, první 
natočila v roce 1939 a poslední v roce 
1997. Během pěti letních podvečerů se 
setkáme se Zitou Kabátovou nejprve na 
besedě Taková byla paní Zita, kdy nám 
o ní povypráví její blízká přítelkyně, spi-
sovatelka PhDr. Marie Formáčková. Další 
večery už budou patřit promítání černo-
bílých filmů z období první republiky, za-
čneme snímkem Muži  nestárnou, kde si 
Zita Kabátová zahrála hlavní roli. Věříme, 
že si filmové večery najdou své diváky ne-
jen v řadách pamětníků.
  Ještě jednu novinku jsme si pro naše 
návštěvníky připravili! Po dobu celé letní 
sezony vaši pohodu podpoří nová kláš-
terní kavárna. Pobočka jáchymovské ka-
várny Incognito bude nabízet výbornou 
kávu, domácí limonády, víno a pivečko, 
také sladké zákusky, sendviče a nanuky. 
Její služby využijete nejen při prohlídkách 
klášterního areálu, ale i při koncertech 
nebo jen ve chvílích odpočinku v příjem-
ném prostředí. Přijďte posedět, jste vítáni 
každý den od úterý do neděle od 10 do 
19 hodin.

        Tým domu kultury

  Vážení obdivovatelé ruční práce, milovní-
ci originálních výrobků a nenasytní sběra-
telé netradičních šperků, po dlouhé pauze 
vás opět zveme na Ostrovský jarmark ra-
dosti do venkovních prostor Zámeckého 
parku v Ostrově. Jarmark vám opět před-
staví desítky zručných a kreativních lidí 
z Ostrova i okolí, kteří rozbalí své stánky 
pod korunami stromů. Přijďte se podívat 
na jednu z nejpestřejších přehlídek hand-
made výrobků na Karlovarsku, která bude 

díky neomezenému prostoru rozšířena
o řadu výtvarných dílen. Velké poděko-
vání za spolupráci patří Letohrádku Ost-
rov, pobočce Galerie umění Karlovy Vary. 
Přijďte se s námi potěšit krásnými výrobky 
a přehlídkou kreativity, které pro vás bu-
dou připraveny v neděli 11. července 2021 
od 11 do 17 hodin v okolí Letohrádku
v Zámeckém parku Ostrov. Přijďte si udě-
lat radost! 

 Konfederace politických vězňů ČR 
v průběhu měsíce července 2021 zpřístupní 
v areálu Národní kulturní památky „Rudá 
věž smrti“ část expozice Muzea III. odboje.
  K vidění budou předměty vyráběné mu-

kly, oblečení a mnoho 
dalších zajímavých 
věcí. Expozice bude 
umístěna v prostoru 
bývalé administra-
tivní budovy, která 

 v posledních dnech pro-
šla částečnou revitalizí.

                           Tým domu kultury

RUDÁ VĚŽ SMRTI

 www.kctkvary.cz; �w@volny.cz;
 603 209 270.

3. 7. České Budějovice -
Soutok Malše s Vltavou

24. 7. Český les - Přimda 
a Havran

31. 7. Oborou Hájek na 
vyhlídku Gloriet

17. 7. Podél Ohře na zámek 
Stekník

TURISTÉ ZVOU:
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KALENDÁŘ AKCÍ

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

malování antistresových omalovánek, 
kamenů, tašek

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

koncert

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

hudební mikrofestival
- koncert "legendárních" kapel

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

kurz pro seniory 55+

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

beseda s překladatelem knih
žánru sci-fi a fantasy

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

společný zpěv mantry OM

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

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

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

19:30 - 21:00
T-klub Ostrov

vystoupení jazzové zpěvačky
v doprovodu jazzového tria

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

odpoledne pro dámy

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

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

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

přednáška pro veřejnost

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

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

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

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

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

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

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

povídání o bylinkách a jejich účincích

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

prohlídka zámku, klášterního areálu
a společenský večer v domě kultury

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

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

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

herní odpoledne pro dospělé

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

přednáška pro veřejnost

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

přednáška pro veřejnost

1. 9. 2020–
30. 9. 2020

CÍRKEVNÍ UMĚNÍ ZÁPADNÍHO
KRUŠNOHOŘÍ A ZNIČENÉ KOSTELY 
NA KARLOVARSKU

klášterní kostel Zvěstování 
Panny Marie (Ostrov)

stálá expozice

13. 8. 2020–
30. 9. 2020

Vzpomínky Městská knihovna Ostrov výstava obrazů a šperků

3. 9. 2020–
31. 10. 2020

MALÝ PRINC Stará radnice Ostrov interaktivní výstava známé výtvarnice 
Elišky Podzimkové

3. 9. 2020–
30. 9. 2020

Posbíráno cestou Městská knihovna Ostrov výstava malířky Jiřiny Romové

akce vhodná i pro rodiny s dětmi

KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ          V OSTROVĚ

2. 7. 2021 Letní kino / Produkce: Česko / Irsko / Polsko / Slovensko,
žánr: životopisný

ČAS A MÍSTO KONÁNÍNÁZEV AKCE

ŠARLATÁN

POPIS

1. 7. 2021- 2. 7. 2021 MOŘE KOUZEL - KINO Rodinné animované dobrodružství z pera scenáristy
Aleca Sokolowa.

22:00
Ostrov, Letní DVD kino Ostrov

2. 7. 2021 - 3. 7. 2021 KONSTELACE ASTROLO-
GICKÝCH ARCHETYPŮ

Prožitkový seminář je určen pro zájemce o sebepoznání
a osobnostní rozvoj.

2. 7. 2021 - 3. 7. 2021 MSTITEL- KINO
Když nemůžeš tak přilej. Česká komedie s hvězdným
obsazením.

1. 7. 2021- 3. 7. 2021 V ZAJETÍ DÉMONŮ 3: NA 
ĎÁBLŮV PŘÍKAZ - KINO

Mrazivý příběh plný hrůzy, smrti a neznámého zla, které 
šokuje i zkušené.

6. 7. 2021 TAKOVÁ BYLA PANÍ ZITA
Vzpomínání PhDr. Marie Formáčkové, úspěšné 
spisovatelky.

9. 7. 2021 OSTROVSKÉ TRHY Letní trhy, na kterých prodejci nabídnou ovoce,
zeleninu, uzeniny, sýry, sladké...

9. 7. 2021 3BOBULE letní kino / Produkce: Česko, žánr: komedie, režie:
Martin Kopp

8. 7. 2021 - 9. 7. 2021 MAXINOŽKA 2- KINO Další dobrodružství Maxinožky je opět tady! Adamův
tatínek je teď velmi slavný...

10. 7. 2021 VESPA V OSTROVĚ Doprovodný program víkendového srazu milovníků
legendárního italského skútru...

8. 7. 2021 - 10. 7. 2021 BLACK WIDOW - KINO americký akční film z roku 2021 režisérky Cate
Shortlandové, natočený na motivy...

11. 7. 2021
OSTROVSKÝ JARMARK 
RADOSTI

Rodinné animované dobrodružství z pera scenáristy
Aleca Sokolowa

14. 7. 2021 OSTROVSKÝ ŠLÁGR ANEB

KONCERT OBLÍBENÝCH MELODIÍ

Zlatá éra Semaforu/ 17:30 hod. 
Karlovarská dechová pětka.

16. 7. 2021 PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE Letní kino / Produkce: Česko, žánr: pohádka / fantasy,
režie: Petr Kubík

15. 7. 2021 - 16. 7. 2021 RAYA A DRAK - KINO Kdysi dávno ve fantazijním světě Kumandry žili lidé...

16. 7. 2021 - 17. 7. 2021 CHYBY - KINO Ema (Pavla Gajdošíková) je energická
pětadvacetiletá prodavačka v supermarketu na...

15. 7. 2021 - 17. 7. 2021 CRUELLA - KINO Držitelka Oscara Emma Stone září v celovečerním
filmu Cruella.

KLÁŠTERNÍ VEČER SE 
SWINGEM

Letní pohoda před kaplí sv. Floriána s hudební 
skupinou Swing studio.

20. 7. 2021 FILMOVÝ PODVEČER Promítání filmu MUŽI NESTÁRNOU se Zitou
Kabátovou. Kávička a pohoda zajištěna.

23. 7. 2021 DEVADESÁTKY Letní kino / Produkce: USA, žánr: drama / komedie,
režie: Jonah Hill, ČESKÉ TITULKY!

22. 7. 2021 - 23. 7. 2021 CROODSOVI: NOVÝ VĚK  
KINO

Croodsovi jsou pravěká rodina, která přežívá jen
díky pevně stanoveným...

24. 7. 2021 WOODRIDE & REGIONBEAT
Nestandardní doba si vyžádala nestandardní spojení
dvou akcí. Přijďte se podívat...

23. 7. 2021 - 24. 7. 2021 GUMP: PES, KTERÝ NAUČIL 
LIDI ŽÍT

Příběh psí pravdy, lásky a naděje. „Jsem Gump a byl jsem 
toulavej pes...“

22. 7. 2021 - 24. 7. 2021 NIKDO - KINO
Hutch (Bob Odenkirk) je unavený chlap středního
věku, jehož život se smrsknul na...

10:00 - 17:00, 17:00 - 20:00
Ostrov, Stará radnice Ostrov

17:00, 19:30
Ostrov, Dům kultury Ostrov

19:30
Ostrov, Dům kultury Ostrov

18:00 Ostrov, Klášterní areál
 - Posvátný okrsek Ostrov
10:00 - 17:00
Ostrov, Mírové náměstí

22:00
Ostrov, Letní DVD kino Ostrov

17:00
Ostrov, Dům kultury Ostrov

16:00
Ostrov, Mírové náměstí

19:30
Ostrov, Dům kultury Ostrov

11:00 - 17:00
Ostrov, Zámecký park (Ostrov)
22:00
Ostrov, Letní DVD kino Ostrov

22:00
Ostrov, Letní DVD kino Ostrov

19:30
Ostrov, Dům kultury Ostrov
17:00
Ostrov, Dům kultury Ostrov

19:30 
Ostrov, Dům kultury Ostrov

18:00 Ostrov
Klášterní areál - Posvátný okrsek Ostrov

19:00 Ostrov
Klášterní areál - Posvátný okrsek Ostrov

22:00 
Ostrov, Letní DVD kino Ostrov

17:00
Ostrov, Dům kultury Ostrov
10:00 - 22:00
Ostrov, Skatepark Ostrov

17:00, 19:30
Ostrov, Dům kultury Ostrov

19:30
Ostrov, Dům kultury Ostrov

22:00
Ostrov, Letní DVD kino Ostrov

21. 7. 2021

28. 7. 2021

30. 6. 2021 - 28. 7. 2021

30. 7. 2021

29. 7. 2021 - 30. 7. 2021

STARÁ ŘEMESLA

Barvy Mexika

GENTLEMANI

EXPEDICE DŽUNGLE - KINO

Tradiční setkání pokračovatelů starých řemesel
z Krušnohoří.

Výstava; autorka: Laura Elena Rodriguez Garcidueňas

Letní kino / Produkce: USA, žánr: akční / krimi, režie:
Guy Ritchie

Film studia Disney Expedice: Džungle, inspirovaný
slavnou atrakcí v zábavním parku...

13:00-17:00
Ostrov, Stará radnice Ostrov

Ostrov 
Městská knihovna Ostrov

22:00
Ostrov, Letní DVD kino Ostrov

17:00
Ostrov, Dům kultury Ostrov

30. 7. 2021 - 31. 7. 2021

29. 7. 2021 - 31. 7. 2021

OČISTA NAVŽDY - KINO

PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA
 A KAREL - KINO

Když Adela (Ana de la Reguera) s manželem úspěšně
ilegálně pronikli z Mexika do...

V příběhu Prvoka, Šampóna, Tečky a Karla si čtyři kama-
rádi ve středním věku...

17:00, 19:30
Ostrov, Dům kultury Ostrov

19:30
Ostrov, Dům kultury Ostrov
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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

DATUM
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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

  V domě kultury ožívají filmové novinky a vy 
můžete být u toho!
  Každý měsíc vám v tomto článku doporučí-
me filmy, které byste si neměli nechat ujít. 
CRUELLA - 15. a 16. července od 19.30 hod.
Držitelka Oscara® Emma Stoneová („La La 
Land“) září ve zcela novém celovečerním filmu 
„Cruella“ od společnosti Disney. Film se ode-
hrává v době londýnské punkrockové revoluce 
70. let a sleduje vzpurné počátky nechvalně 
proslulé módní darebačky Cruelly de Vil. Mla-
dá, chytrá a kreativní podvodnice Estella je 
odhodlaná se prosadit ve světě módy. Spřátelí 
se s dvojicí mladých zlodějů, kteří oceňují její 
zálibu v rošťárnách. Jednoho dne se Estelle po-
daří zaujmout pozornost ohromně šik a děsivě 
haute módní legendy, baronky von Hellman, již 
ztvárnila dvojnásobná držitelka Oscara Emma 
�ompsonová („Howardův konec“, „Rozum
a cit “). Jejich vztah však uvádí do pohybu sou-
hrn událostí a odhalení. Estella se rozhodne 
přijmout svou temnou stránku a stává se drs-
nou, módní a pomstychtivou Cruellou.

PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KA-
REL - 29. a 31. července od 19.30 hod.
V příběhu Prvoka, Šampóna, Tečky a Karla si 
čtyři kamarádi ve středním věku přiznají, že 
nežijí tak, jak si představovali. A rozhodnou se 
vyřešit svou krizi provokativní hrou s téměř ne-
splnitelnými úkoly. Jak čtyřicátník zjistí, jestli je 
opravdovej chlap? Jak zabrání korozi svých ide-
álů, rozplynutí snů a scvrkávání varlat? Prvok, 
Šampón, Tečka a Karel se pokusí najít v sobě 
odvahu udělat pořádnou kravinu jako zamla-
da. Nebo aspoň odvahu za všech okolností ří-
kat to, co si opravdu myslí. Kdo splní úkol, není 
sráč… V hlavních rolích čtyř kamarádů se před-
staví Martin Pechlát jako Prvok, David Švehlík 
jako Šampón, Hynek Čermák bude Tečka a Ka-
rel ponese tvář Martina Hofmanna. 
  Celkový přehled filmových novinek v našem 
kině najdete v kulturním přehledu v tomto 
Ostrovském měsíčníku. Vstupenky zakoupíte z 
pohodlí domova na našem webu: dk-ostrov.cz 
nebo osobně v íčku v kulturáku. 
                                                     Tým domu kultury

  Poslední rok a půl je pro většinu pořadatelů 
kulturních akcí zátěžovou zkouškou trpělivosti, 
pohotovosti i nemalé dávky kreativity. Někdy 
je to dost o nervy, jindy nám vzniklá situa-
ce přináší nový příval energie, vítr do plachet
i jiný směr. Příkladem toho je i propojení dvou 
tradičních projektů, zdánlivě spolu nesouvisejí-
cích. Věříme ale, že změnu oceníte. 
   Předposlední červencový víkend bude patřit 
bikerům, skejťákům i fanouškům tvrdší muziky 
dohromady. V areálu skateparku Ostrov při-
pravujeme ve spolupráci s Kraky production
a Domem kultury Ostrov 8. ročník bike & ska-
te závodu WOODRIDE okořeněný přehlídkou 
kapel známou jako REGIONBEAT. Pořádným 
nářezem trošku zameteme parkoviště a probe-
reme vás z posledních zbytků letargie. Postarají 
se o to Punk Rats z Ostrova, Hadem pro mého 
munga z Chodova, nu-metalová kapela Never 
Left Behind ze Štětí, Hillside – metalcore par-
ta z Ústí nad Labem, a pražská trash metalová 
kapela Crippled Fingers. Závěrečnou show pl-
nou převleků a světel přiveze Projekt Parabe-
lum, crossover z Prahy. 
  Nejen pro děti proběhne v areálu bývalého 

skladu Mattoni street art workshop s Tomá-
šem Popelkou, známým jako Real143. Před-
stavíme zde také chystaný projekt revitalizace 
areálu, kde v nejbližších letech vznikne zbrusu 
nový volnočasový areál s krytým skateparkem, 
betonovým pumptrackem a dalšími prvky
i parkovou úpravou.
   A pokud byste se chtěli na akci naladit už 
v pátek večer, dům kultury zařadil do progra-
mu letního kina americký film Devadesátky
se skejťáckou tematikou. Debutový film reži-
séra Jonaha Hilla dokonale vystihuje atmosféru 
Kalifornie 90. let, kdy hlavní hrdina zažívá ještě 
jako dítě všechna svá poprvé, co se nikdy neza-
pomínají… holky, mejdany, skejt a parta star-
ších kluků, do které by děsně rád zapadl… 
   
Potkáme se 23. 7. ve 22.00 v letním kině a hned 
v sobotu 24. 7. sledujte červené šipky, dovedou 
vás na WooDride & Regionbeat od 10.00 do 
22.00 ve skateparku. 

                                                     za realizační tým 
                                     Josef Balák, Dendis Music
                                                  Projekt Parabelum

NESTANDARDNÍ DOBA A NOVÁ SPOJENÍ LÉTO S DOMEM
KULTURY
  Léto je bezpochyby nejkrásnější období pro 
konání venkovních akcí. Člověk se tak nějak 
cítí více provázaný s přírodou, všechno jinak 
voní, jinak vypadá a hlavně můžeme být 
venku celé dny. V poslední době jsme zažili 
spoustu omezení, ale všechno se tak nějak 
postupně uvolňuje a nám všem se lépe dý-
chá a hlavně můžeme zase být spolu a bavit 
se. Ano, je pravda, že pořád to je za určitých 
podmínek, které všichni musíme dodržovat, 
ale co naplat, tak to prostě je a je škoda si tím 
kazit všechno, co může být fajn.
  Náš tým v domě kultury si na léto připra-
vil řadu akcí, které můžeme společně sdílet 
venku. Oblíbenou akcí, kterou vlastně pan-
demie vůbec nenarušila, je promítání filmů
v letním kině. Filmy jste si opět vybrali vy 
sami. Produkční Monika vám je objednala, 
a vy se tak můžete těšit na letní atmosféru 
na letní scéně při MDDM, tentokráte i s ob-
čerstvením. Program kina najdete v celko-
vém přehledu akcí zde v měsíčníku, nebo na 
webu dk-ostrov.cz, web města: icostrov.cz., 
na sociálních sítích: FB - @dkostrov, Insta-
gram - dum_kultury_ostrov.
  Prodloužili jsme otevírací dobu, navštívit 
nás tedy můžete takto: 
Po–St:  9.00 - 12.00 / 12.30 - 17.00, Čt–Pá:  
9.00 - 12.00 / 12.30 - 20.00, So: 13.00 - 20.00
Neděle a svátky zavřeno
  Pokud občas někdo z vás, stejně jako my, 
tápe, jaká vládní nařízení vlastně platí, na-
vštivte tento odkaz: https://covid.gov.cz/
opatreni/kultura.
                                              Tým domu kultury

#KINOOSTROV

Projekt Parabelum

Cruella

Prvok, Šampón, Tečka a Karel
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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

LETNÍ PROVOZ KNIHOVNY JE ZAHÁJEN

Knihovna pomáhá 

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

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

Kontakty: 

Telefon: 343 434 300   

Mobil: 773 546 490 

E-mail: info@mkostrov.cz  

Katalog: katalog.mkostrov.cz 

Web: mkostrov.cz 

FB: @KnihovnaOstrov 

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

kolektiv MK Ostrov 
 
 
  
 
 

(red)

přijme zaměstnance do těchto pracovních pozic:

• PRACOVNÍK NA MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE
• PRACOVNÍK NA MONTÁŽ VODOINSTALACE
• MONTÁŽNÍ DĚLNÍK
• SVÁŘEČ CO2

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

Bližší informace na personálním oddělení:
Bezplatná linka: 800 023 070, nebo e-mail: bujarkova@czech-cont.cz
CZECH - CONT s.r.o., Mořičovská 265, 363 01 Ostrov, www.czech-cont.cz

  Každým rokem je v průběhu července a 
srpna změněna běžná provozní doba na 
letní. Ani v tomto roce to nebude jinak. 
Od 1. 7. se tedy dveře knihovny budou 
otevírat v těchto časech:
Po, st, čt  9.00 – 12.00 13.00 – 18.00
Út, pá       9.00 – 12.00
Sobota  ZAVŘENO
  Nevyhovuje vám naše provozní doba? 
Nevadí, využijte novou službu ODLOŽE-
NÍ DO KNIHOBOXU! Knihobox je náš 
nový „kolega“, který umožňuje vyzvednu-
tí objednaných dokumentů (knih, časo-
pisů, CD, DVD…) 24 hodin denně, 7 dní 
v týdnu. Stačí zavolat, napsat, případně 
objednat přes on-line katalog (katalog.
mkostrov.cz), my knihy připravíme a ulo-
žíme do Knihoboxu, kde si je budete moci 
vyzvednout třeba o půlnoci. Knihobox je 
umístěn v Bílém dvoře, což je malý parčík 
u knihovny, vlevo od Bílé brány. Služba 
ODLOŽENÍ DO KNIHOBOXU je zpoplat-
něna částkou 10 Kč za dokument. Částka 
vám bude připsána na konto ve stejný 
okamžik jako objednané dokumenty. Za-
platit můžete při další návštěvě, případně 
převodem z účtu.
  Pro imobilní čtenáře nabízíme službu 
rozvozu knih až domů. Rozvozové dny 
jsou vždy první dvě středy v daném mě-
síci. Služba je bezplatná, stačí pouze za-

volat a domluvit detaily (oblíbený žánr, 
počet dokumentů…).
  Už jste vyzkoušeli databázi PressReader? 
Přístup do databáze je umožněn po při-
hlášení přes své konto v on-line katalogu 
knihovny. Stačí pár kliknutí a noviny a ča-
sopisy budete mít ve svém mobilním za-
řízení či v počítači. V databázi naleznete 
nepřeberné množství deníků a časopisů 
nejen zahraničních, ale také českých. 
  V průběhu letních měsíců můžete také 
využít tradiční LITERÁRNÍ OBČERSTVE-
NÍ na ostrovském koupališti. Ani letos ne-
vynecháme a budeme pravidelně jednou 
týdně doplňovat a obměňovat nabídku 
čtení k vodě. Služba si získala své přízniv-
ce a nás to velice těší. 
  Co připravujeme? Ač jsou letní měsíce 
pro knihovny spíše měsíci útlumu, co se 
týká kulturních a vzdělávacích akcí, stá-
le se něco děje. Pokračujeme v Karetních 
podvečerech (7. 7. a 11. 8.), jsou připrave-
ny výstavy, nově aranžované také v Oran-
žerii Václava Havla. Probíhají příměstské 
knihovnické tábory a připravujeme se na 
10. ročník Loučení s prázdninami, který 
se bude konat tradičně poslední pátek 
v srpnu (27. 8.).  
  Sledujte naše webové stránky, sociální 
sítě a náš YouTube kanál, kde naleznete, 
mimo jiné, také videonávod, jak se přihlá-

sit do výše zmiňované databáze PressRe-
ader. Máte-li nějaké dotazy či náměty, 
neváhejte se na nás obrátit.
Kontakty: telefon: 343 434 300, mobil: 
773 546 490, e-mail: info@mkostrov.cz 

Ilustrační foto
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SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři Ostrovského měsíčníku, 
milí spoluobčané.

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

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

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

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

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

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

Jan Bureš
starosta města

DEN SE STAROSTOU
Tradiční Dny se starostou, které 

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

PROČ SE LÍBAT POD TŘEŠNÍ
První máj je  tradiční český svátek 

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

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

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

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

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

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

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

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

Dita Poledníčková
manažerka cestovního ruchu

MěÚ Ostrov

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

Úryvek z lyricko-epické básně Máj
Karel Hynek Mácha

KULTURA

Velké taneční party pod širým nebem 
s názvem DANCEPARADE CZ se konají 
v Karlovarském kraji již čtvrtým rokem. 
Oblíbenost těchto akcí stále roste, proto 
se pořadatelé snaží hledat nové lokali-
ty a lákat nové fanoušky a návštěvníky. 
Letos padla volba i na Zámecký park 
v Ostrově, což v následujícím rozhovoru 
potvrdil i hlavní organizátor DANCEPA-
RADE CZ Miloslav Kubsa, který je rovněž 
znám také jako DJ Mike. 

Z názvu DANCEPARADE CZ lze tušit, že 
se bude jednat o akci spojenou s tancem. 
Co konkrétního si ale pod tímto názvem 
představit? 
Jedná se, zjednodušeně řečeno, o venkovní 
diskotéku. Program se odehrává na velkém 
pódiu, které je vybaveno silnou aparaturou 
a spoustou světelných efektů. V podstatě 
se to dá přirovnat k velkému koncertu, kde 
na pódiu není živá kapela, ale DJ (dýdžej), 
který pouští známé a oblíbené hity.  Těchto 
DJů se na naší Danceparade vystřídá bě-
hem večera několik, většinou čtyři až šest, 
čímž je zaručena pestrost programu i jeho 
dynamika. 
Proč chcete přivézt DANCEPARADE CZ 
do Ostrova? 

Snažíme se hledat nová místa a nové vý-
zvy. Danceparade lidé znají z karlovarské 
Rolavy, Potůčků nebo Nové Role. Tam dan-
ceparade děláme pravidelně. Nyní jsme se 
domluvili s vedením města Ostrov i DK 
Ostrov a můžeme DANCEPARADE CZ za 
jejich podpory uspořádat i v Ostrově. Já 
osobně jsem se v Ostrově narodil a mám 
k tomuto městu pořád vřelý vztah. Rád 
sem zajedu s rodinou relaxovat a při jedné 
návštěvě Zámeckého parku vznikla myšlen-
ka připravit DANCEPARADE CZ právě tam.

Už víme, kde se akce bude konat, zbývá 
dodat ještě, kdy a na co se mohou ná-
vštěvníci těšit?

DANCEPARADE CZ se v Ostrově bude ko-
nat 4. září od 18 hodin. Program má dva 
základní formáty. Prvním je taneční party 
ve stylu 80. a 90. let, druhým party ve stylu 
soudobé taneční klubové muziky. Do Os-
trova přijedeme s tím prvním. Návštěvníci 
se mohou těšit na venkovní taneční party 
ve stylu muziky konce minulého století, 
kterou zahrají DJ z karlovarských klubů, 
nebo třeba i z internetového tanečního rá-
dia Smile. Zkrátka šestihodinová taneční 
80´–90´party. K tomu samozřejmě spous-

ta pití, koktejlů a jídla, prostě vše, co ná-
vštěvníci ke skvělému zážitku potřebují.  

Poslední otázka se bude týkat vstupenek 
a organizačních pokynů…

Areál Zámeckého parku bude otevřen od 
sedmnácti hodin. Vstupenky mohou zá-
jemci zakoupit na Ticketportal.cz, odka-
zy naleznou na našem webu, facebooku
a instagramu. V předprodeji samozřejmě 
výhodněji než na místě. Do Ostrova se moc 
těšíme a ještě jednou děkujeme vedení 
města a domu kultury za možnost DANCE-
PARADE CZ uspořádat.

OBLÍBENOU DANCEPARADE CZ SI LETOS UŽIJÍ
I OBYVATELÉ OSTROVA

Matěj Velička a Sarah Oršuliaková

Hlavní organizátor DANCEPARADE CZ 
Miloslav Kubsa

Matěj Velička a Sarah Oršuliaková

WWW.DANCEPARADE.CZ
ZAŽIJTE NEJLEPŠÍ OKAMŽIKY POD OTEVŘENÝM NEBEM.

80' - 90' PARTY

4.9.2021
ZÁMECKÝ PARK OSTROV

DANCEPARADE CZ

Matěj Velička a Sarah Oršuliaková

80' - 90' PARTY

zažijte nejlepší okamziky pod otevřeným nebem

PAR TNEŘI : MEDIÁLNÍ  PAR TNEŘI :

VSTUPENKY NA:

OPEN 17:00
START 18:00
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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

  Po dlouhých měsí-
cích vynucené pau-
zy se do našich životů 
opět vrací živá hudba 
a spolu s ní i všem Ostro-
vákům jistě dobře známý 
Mezinárodní hudební fes-
tival J. C. F. Fischera! 
  Ten v rámci již VII. roč-
níku nabídne celkem osm 
koncertů na zajímavých 
místech Karlovarského 

kraje, přičemž jako každý rok zazní díla 
předních barokních a klasicistních mis-
trů – např. J. S. Bacha, G. F. Händela, J. C. 
F. Fischera, F. X. Brixiho či A. Vivaldiho. Se 
jmény dvou posledně jmenovaných jsou 
letos přitom spojena zajímavá výročí, jež 
se promítnou i do programu festivalu; 
250 let od Brixiho narození připomene 
koncert v Rudném („Sólo pro královské 
nástroje“), v Krajkové naopak vzpome-
neme 280 let od úmrtí Vivaldiho („Pocta 
Vivaldimu“).
  „Zahajovací koncert“ proběhne již 
24. 7. v nově zrekonstruovaném kostele 
sv. Anny na Božím Daru. V jeho rámci se 
představí sopranistka Olga Jelínková, só-
listka Národního divadla a Opery Leipzig, 
spolu s varhanicí Michaelou Káčerkovou 
a Komorním orchestrem Karlovarských 
symfoniků pod vedením dirigenta Marka 
Štilce. Posluchači se mohou těšit na „Me-
ditaci na chorál Svatý Václave“ od Josefa 
Suka či výběr z děl G. F. Händela, J. S. Ba-

cha a britského romantického skladate-
le G. Holsteho. V nedalekém Jáchymově 
se následně 6. 8. v kostele sv. Jáchyma 
uskuteční koncert „Bach stále přítom-
ný“. Dílo tohoto velikána barokní hudby 
připomenou varhaník Karel Martínek 
spolu s mladou houslistkou a laureátkou 
světových soutěží Ludmilou 
Pavlovou.
  Ostrovští si pak jistě při-
jdou na své 10. 9. od 19.30 
hod., kdy se v kostele Zvěs-
tování Panny Marie uskuteč-
ní „Koncert k Panně Marii“, 
jímž posluchače provede 
Capella Regia Praha v čele 
s dirigentem Robertem Hu-
gem. Tento známý soubor 
vznikl již roku 1992, přičemž 
se zaměřuje na českou a stře-
doevropskou barokní hudbu 
17. a 18. století se zvlášt-
ním důrazem na duchovní 
dramata baroka. V jeho re-
pertoáru tak najdeme i díla  
J. C. F. Fischera.
  Festival během léta dále za-
vítá do Rudného, Bečova nad 
Teplou, Krajkové, Karlových 
Varů a svoji pouť zakončí
1. 10. v kostele sv. Anny 
v Horním Slavkově, kde se 
odehraje koncert „Tři sklada-
telé, pět světů“, v provedení 
souboru Ensemble Inégal.

  Věříme, že si letos stejně jako v minu-
lých letech tuto mimořádnou sérii kon-
certů vážné hudby nenecháte ujít. Bližší 
informace naleznete na webu festivalu 
www.imff.cz v sekci Program či na face-
bookové stránce @festivalfischer.
                                      Jan Železný

  V letošním roce oslavujeme 30. výro-
čí partnerství měst Ostrov a Rastatt 
(Bádensko-Württembersko). Společ-
ný příběh obou měst se začal psát už 
v roce 1690, kdy se ostrovská 
princezna Franziska Sibylla Au-
gusta Sasko-Lauenburská prov-
dala za Ludwiga Wilhelma, mar-
kraběte bádenského. Smlouva
o partnerství obou měst byla pode-
psána 22. února 1991 v ostrovském 
Letohrádku a 4. dubna 1991 v sále 
předků rastattského zámku. 
  Obě města dělí poměrně velká vzdá-
lenost, přesto jsou si velice blízká díky 
udržování kontaktů, a to i v této neleh-
ké době koronavirové pandemie. Výbor 
pro partnerství měst v Rastattu se roz-
hodl představit svým občanům digitální 
cestou všechna svá partnerská města. 
Vzhledem ke kulatému výročí měl Os-
trov možnost prezentovat se jako prv-

ní v pořadí ve středu 19. května 2021. 
V úvodu večera byl představen nový 
image film a následovala půlhodinová 
prezentace o našem městě s komentá-
řem v němčině, na které spolupracovaly 
Zuzana Železná z OKSVS MěÚ, členka 
Kulturní a propagační komise Mgr. Dana 
Osičková, bývalá místostarostka města 
Ilona Leupold, za tehcnické podpory 
IT specialistů MěÚ Ostrov, a za město 
Rastatt Heike Mast. Diváci ocenili pře-
devším to, jak se město  po změně reži-
mu v roce 1989 proměnilo a jak se hlásí 
ke svým historickým kořenům i vazbě 
na Rastatt. Kromě TOP 7 turistických 
zajímavostí Ostrova se hovořilo rovněž 
o vzniku a historii partnerství, ale i prů-
běhu koronavirové pandemie. 
  Město Rastatt přišlo s nápadem dát 
možnost účastníkům společného veče-
ra ochutnat místní specialitu každého 
z partnerských měst. V Ostrově padla 

volba na pivovar Rudohor. Pivo bylo 
dovezeno do Rastattu, kde si ho zájem-
ci mohli na místní radnici vyzvednout
a zúčastnit se online společné ochut-
návky. Na prezentaci města Ostrov na-
vazovalo představení pivovaru Rudohor 
a vybraných produktů za účasti jedna-
tele Michala Šnebergera a jeho kolegy 
Marka Kunzmanna. Celkově se online 
výletu do Ostrova zúčastnilo 41 diváků, 
mezi nimiž byli radní města, členové Vý-
boru pro partnerství měst, ale i členové 
spolku rodáků Heimatverband Schlac-
kenwerth. Město Rastatt nám poděko-
valo za přípravu působivé prezentace, 
která sklidila pozitivní ohlasy zejména
u německých diváků.
     
      Zuzana Železná, OKSVS MěÚ Ostrov

ONLINE VÝLET DO OSTROVA SE VYDAŘIL 

FISCHERŮV FESTIVAL ROZEZNÍ KOSTELY V REGIONU    
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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

  Dne 11. června   převzala Irena Konýv-
ková Cenu Ministerstva kultury České 
republiky za celoživotní přínos v oboru 
dětského divadla, přednesu a dramatic-
ké výchovy.  Cena byla předána při pří-
ležitosti konání 49. celostátní přehlídky 
dětského divadla a dětské recitace Dět-
ská scéna ve Svitavách.

  Irena Konývková  patří mezi osobnosti 
našeho města. Zaslouží si vavříny za svou  
práci s dětmi, které skvěle vede k tvůrčí 
činnosti, umí s nimi pracovat a  dosáhla 
se soubory  mnoha úspěchů  nejen v naší 
republice, ale i na zahraničních festivalech.  
Od roku 1980 vedla a nadále vede  drama-
tický soubor HOP-HOP, který veřejnosti 
představil na 91 premiér. Tato představení 
měla vždy úspěch nejen u ostrovského pu-
blika, ale také na národních přehlídkách 
(Dětská scéna, Wolkrův Prostějov, Šrám-
kův Písek, Mladá scéna a na celostátních 
přehlídkách základních uměleckých škol). 
Soubor byl velmi úspěšný na festivalech 
v zahraničí  (v Anglii,  Belgii, Indii, Itálii, 
Litvě, Lucembursku, Německu, Rakousku, 
Švýcarsku, Rusku, Polsku či na Sloven-
sku). V mnohých vyjmenovaných zemích,
a samozřejmě i na českých festivalech, 
Irena Konývková vedla odborné seminá-
ře zaměřené na práci s dětským hercem
a s dětským divadelním souborem.  
  Z podnětu Ireny Konývkové se stala Zá-
kladní umělecká škola Ostrov pořadate-
lem mezinárodního divadelního festivalu 

dětí a mládeže SOUKÁNÍ Ostrov, v letoš-
ním roce se uskuteční další ročník festiva-
lu v září.  O festival je vždy velký zájem za-
hraničních souborů, zpravidla  je vybráno  
cca až osm  souborů, které se účastní svým 
představením a zapojují se též do seminá-
řů, s jejichž výsledky se pak Ostrovští  mo-
hou seznámit  při závěrečném  průvodu 
účinkujících na  různých stanovištích ve 
městě.
  Za svou činnost v oblasti  pedagogické  
a metodické práce s dětmi dostala Cenu 

Českého střediska ASSITEJ a neméně vý-
znamným oceněním byla Cena Pavla Do-
stála souboru HOP-HOP. V roce 1998  zís-
kala ocenění  Občan roku našeho města. 
  Irena Konývková  dělá čest  našemu 
městu a patří jí velké poděkování za práci 
s dětmi a lásku k dětskému  divadlu, kte-
rou v ní  probudila  Soňa Pavelková.

                                      Walburga Mikešová
          kronikářka a členka Minidivu Ostrov

  Literárně-dramatický obor ZUŠ Ostrov 
byl na základě úspěchů divadelního sou-
boru HOP-HOP na národních i meziná-
rodních přehlídkách vybrán, aby rozhodl 
jako dětská porota o Ceně Bystrouška 
2021 – soutěži o nejlepší dětskou audio-
knihu. Do soutěže je přihlášeno 5 knih pro 
děti od 4 do 6 let, 9 knih pro děti od 7 do 
11 let, 6 titulů pak přihlásila různá vydava-
telství pro věkovou kategorii 12 let a více.
Přes prázdniny tak čeká žáky literárně-
-dramatického oboru nádherný úkol: 
poslouchat zajímavé pohádky a příbě-
hy, např. Luisu a Lotku, Pohádky Elišky 
Krásnohorské, 25 strašidelných pověstí, 
ale i např. Malého prince, či Foglarův Boj 
o první místo a mnoho dalších známých, 
či neznámých knih. A pak z naposlou-
chaných vybrat tři nejlepší, které budou 
posuzovat žáci i z jiných kategorií. Vítěz-
né audioknihy soubor HOP-HOP zapíše 

a vloží do obálek, jež zalepené budou 
odevzdány organizátorům soutěže, Aso-
ciaci vydavatelů audioknih. 

Více na www.cenybystrouska.cz
Irena Konývková, ředitelka ZUŠ Ostrov

CENA MINISTERSTVA KULTURY PRO IRENU KONÝVKOVOU,
ŘEDITELKU ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY OSTROV

CENY BYSTROUŠKA POROTUJE OSTROVSKÝ DRAMAŤÁK

Zatím posledním úspěchem ostrovského souboru je účast na národní přehlídce Dětská 
scéna ve Svitavách s inscenací Natálčin Andulák v režii Ireny Konývkové

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

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

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

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

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

Nabídka pozemků v Horním Žďáru
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INFORMACE ZE ŠKOL

  Mezinárodní den dětí se každoročně sla-
ví 1. června. Naše školka již tradičně tento 
svátek oslavuje celý týden. „Týden dět-
ských radostí“, jak ho nazýváme, je plný 
překvapení a nezapomenutelných zážitků 
pro všechny děti.
  V samotném úvodu týdne přijel kouzel-
ník, který pro děti připravil nevšední záži-
tek. Všem vyčaroval úsměv na rtech a děti 
se mohly na chvíli ponořit do tajemného 
světa kouzel.
  Samotný „Den dětí“ prožila celá mateřská 
škola na zahradě, kde si děti užily karne-
valový rej v maskách. Sladkou tečkou byl 
nádherný dort z místní cukrárny Koruna 
Pralines. Rády bychom touto cestou podě-
kovaly celému kolektivu cukrárny za tento 
sladký zážitek.
  Následující den dětské publikum rozváš-
nil příjezd vozidel složek integrovaného 
záchranného systému. Hasičský záchran-

ný sbor Ostrov, Městská policie Ostrov
a zdravotnická záchranná služba. Dětem 
byly zodpovězeny jejich otázky, měly 
možnost nahlédnout alespoň na chvíli do 
každé profese a následně si i vše prakticky 
vyzkoušet. Velmi děkujeme za tento ne-
všední zážitek. 
  Bohatý program pokračoval výletem do 
Lesoparku v Chomutově. Děti zde proži-
ly celý den. Byl pro ně připraven piknik v 
trávě a také zde viděly mnoho krásných 
zvířat. Na závěr si mohly vychutnat jízdu 
lokálním vláčkem Amálka a podívanou na 
krmení lachtanů.
  Poslední dětskou radostí v tomto týdnu 
byla pouť. Děti si po splnění připravených 
úkolů mohly vychutnat sladkou odměnu 
a přemýšlet nad zážitky, které jim kolektiv 
mateřské školy pro tento týden připravil.
  Celý týden se nesl v klidném, přátelském 
a radostném duchu. Mateřskou školou se 

nesl dětský smích a byly vidět rozzářené 
oči nejen malých dětiček, ale i dospěláků.                           
 Školní rok pomalu končí a závěrečnou 
akcí v naší mateřské škole bylo loučení 
s předškoláky.  Tato akce proběhla ve slav-
nostním duchu. Děti dostaly na památku 
šerpu, fotoalbum, upomínkovou knihu 
a veselé tričko se jmény všech kamarádů, 
aby mohly vzpomínat na radostné chvíle, 
které v mateřské škole společně prožily. Tato 
velmi zdařilá, emotivní akce byla dopro-
vázena vystoupením žáků Základní umě-
lecké školy v Ostrově, kapely Drum Band 
pod vedením pana učitele Petra Tyra, kte-
rému za toto vystoupení velmi děkujeme.
  Přejeme všem krásné prázdniny plné 
slunce, dobré nálady a nových zážitků! 

 Kolektiv MŠ Halasova, Ostrov :-)

TÝDEN DĚTSKÝCH RADOSTÍ V MŠ HALASOVA OSTROV

ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU  V ZŠ A MŠ MYSLBEKOVA
  Když končil školní rok 2019/20, učitelé, 
žáci a jejich rodiče věřili, že se vše od září 
vrátí k normálu a na distanční vzdělávání 
budeme po letech vzpomínat s úsměvem 
na rtech. Realita ale byla jiná a školní rok 
2020/21 se do našich pamětí zapíše jako 
období měnící zažité představy o fungo-
vání školy.

  V době, kdy byla většina škol a školek 
mimo provoz, naše škola zajišťovala péči 
o děti zaměstnanců integrovaného zá-
chranného systému a dalších profesí důle-
žitých pro chod státu. Návrat žáků do lavic 
probíhal postupně. Museli jsme během 
roku vytvořit mnoho variant rozvrhu ho-
din podle toho, kdo zrovna mohl do školy 
chodit. Část školního roku se dětem a pe-
dagogům po týdnech střídalo prezenční 

a distanční vzdělávání, někteří učitelé byli 
dokonce nuceni během jednoho vyučova-
cího dne učit některé hodiny ve škole tra-
dičním způsobem a další vyučovat online, 
protože část jejich tříd do školy mohla
a další skupiny žáků se učily z domova.

  Do základní školy se natrvalo vrátily 
všechny třídy v polovině května, provoz 
mateřské školy se vrátil k normálu už kon-
cem dubna, a tak bylo více času plánovat 
zbytek školního roku. Školka se v měsících 
květen a červen zapojila do aktivity „Malá 
technická univerzita“ v rámci projektu 
Karlovarského kraje Implementace Kraj-
ského akčního plánu 2 v Karlovarském 
kraji, který má za cíl mimo jiné zlepšit po-
lytechnické vzdělávání v mateřských ško-
lách. Pro děti bylo připraveno 12 lekcí vě-

novaných různým povoláním, se kterými 
se děti seznámily formou hry, což u nich 
přirozeným způsobem probudilo zájem
o technické obory. Jednotlivé lekce byly 
protkány pohybovými hrami, příběhy, ří-
kankami, volným tvořením, objevováním, 
pokusy apod. Kromě aktivit zaměřených 
na děti byly v rámci projektu proškoleny 
paní učitelky, které budou samostatně 
tímto způsobem pokračovat v polytech-
nickém vzdělávání a využívat didaktické 
pomůcky, které jsme získali formou daru.

  Jsou před námi prázdniny. Odpočinek 
si zaslouží nejen žáci, ale i jejich učitelé
a rodiče. Všem pedagogům z naší základ-
ní školy a mateřské školy i provozním za-
městnancům děkuji za velký kus práce, co 
jsme byli nuceni udělat.

Děti si užily den s Městskou policií Ostrov
K závěru roku patří tradiční stužkování
a loučení s předškoláky

(red)



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

SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři Ostrovského měsíčníku, 
milí spoluobčané.

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

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

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

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

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

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

Jan Bureš
starosta města

DEN SE STAROSTOU
Tradiční Dny se starostou, které 

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

PROČ SE LÍBAT POD TŘEŠNÍ
První máj je  tradiční český svátek 

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

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

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

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

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

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

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

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

Dita Poledníčková
manažerka cestovního ruchu

MěÚ Ostrov

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

Úryvek z lyricko-epické básně Máj
Karel Hynek Mácha

INFORMACE ZE ŠKOL

ŠKOLA V PŘÍRODĚ A ČERVNOVÉ AKTIVITY NA ZŠ KRUŠNOHORSKÁ
  Poslední měsíc tohoto školního roku jsme 
zahájili odjezdem na školu v přírodě do 
tábora Manětín. Žáci zde strávili pět dní, 
měli připravený krásný program na téma 
Indiáni. Stavěli indiánská obydlí, tvořili si 
indiánské oblečení a čelenky i lapače snů. 
Zdatně zvládli sportovní odpoledne, hry na 
stopovanou s ukrytým pokladem, nechyběl 
ani táborák a diskotéka na rozloučenou. Po 
celou dobu pobytu přálo i krásné počasí, 
a tak mnozí z nás přijeli domů opálení. To 
však nebyla poslední akce naší školy. Žáci 
z druhého stupně ze VII. B, VIII. A a XI. B  
vyjeli na školní výlet do Lokte. Navštívili 
zde Muzeum lázeňských pohárků a pivo-
varnictví a Muzeum tajných spolků. XI. B se 
rozhodla navštívit rozhlednu Diana v Karlo-
vých Varech, VIII. A si prošla Oboru v Hájku. 
V. B strávila krásné dopoledne se zvířátky 
v Ekocentru v Ostrově. Žáci si za asistence 
tamní kočky Míny opekli i buřty. V červnu 
proběhly dva projektové dny. Jeden v rámci 
školní družiny, s názvem ,,Hasiči“. Žáci na-
vštívili hasičskou zbrojnici v Ostrově, kde 
pro ně byl připraven bohatý program ve 
spolupráci s Policií ČR a záchrannými slož-
kami. Všem, kteří se na této akci pro žáky 
naší školy podíleli, ještě jednou mnohokrát 
děkujeme.  Druhým projektovým dnem byl 
projekt Ministerstva průmyslu a obchodu
a Ministerstva školství, mládeže a tělový-
chovy s názvem ,,Pojízdná učebna tech-
niky“. Jedná se o technologicky upravený
a moderními technologiemi vybavený ná-
kladní automobil, který díky své mobilitě 
může přijet do jakéhokoliv kraje. Naše škola 
měla to štěstí a díky paní učitelce Z. Žitné 
se to podařilo a tento kamion zaparkoval 

na naší školní zahradě. Žáci 8. a 9. tříd měli 
možnost osahat si nejmodernější techniku, 
v pojízdné učebně strávili celé dopoledne. 
Největší zájem byl o virtuální realitu a o 3D 
tiskárny, na kterých si tiskli vlastní výrobky. 
Každý výrobek byl unikátní a originální. 
Cílem bylo seznámit žáky s technologic-
kým pokrokem a vývojem a vzbudit v nich 
zájem o studium technických oborů a ře-
mesel. Na závěr blahopřejeme žákům, kteří 
úspěšně zvládli přijímací řízení na střední 
školy. 
  A my se už jen těšíme, že nám po třech 
letech hrdě oznámíte, že se z vás stali auto-
mechanici, truhláři, servírky, cukrářky
a kuchařky, malíři, operátoři skladování 
nebo kadeřníci. 
                                                                 
                     Faten Fakach, ZŠ Krušnohorská

Termíny LT Manětín 
30. 6. – 11. 7.; 11. – 22. 7.; 22. 7. – 2. 8.; 
Adresa na tábor: 
Letní tábor MDDM Ostrov
jméno dítěte
Stará Cihelna 
331 62 Manětín

Sportovní příměstský tábor
cena: 1 300 Kč, místo konání: MDDM Os-
trov
Kromě sportování v areálu MDDM  jsou 
pro děti připraveny i sportovní výlety 
mimo areál MDDM. 
kritéria pro přijetí: po 1. třídě – 12 let
termíny: 12. – 16. 7.; 19. – 23. 7.; 26. – 30. 7.; 
Příměstské přírodovědné tábory
cena: 1 300 Kč, místo konání: Ekocentrum, 
výlety do přírody mimo Ostrov

kritéria pro přijetí: 7–12 let
termíny: 12. – 16. 7.; 19. – 23. 7.; 26. – 30. 7.; 

PROVOZ BUDOVY MDDM
Po-Pá 9.00 – 13.00 hod.
PROVOZ SPORTOVNÍHO AREÁLU 
Všední dny: 9.00 – 20.00 hod., víkendy: 
10.00 – 20.00 hod. 
Rezervace kurtů a fotbalového minihřiště: 
Po-Pá na tel. 736 505 681

ZIMNÍ STADION OSTROV
Sledujte aktuální situaci na FB. 

Kontakty 
informace: 736 505 681,www.mddmostrov.
cz

             Děkujeme vám, pracovníci MDDM

MDDM OSTROV INFORMUJE

Na závěr školního roku strávili žáci pět dní jako indiáni

Během projektu „Indiáni“ měli svůj totem, 
tvořili oblečení, lapače snů a mnoho 
dalšího

INFORMACE O OČKOVÁNÍ 
 V OSTROVSKÉ

 NEMOCNICI PRO OSOBY 16+  
Rádi zodpovíme dotazy 

 a pomůžeme s registrací na 
 očkování proti 

COVID-19 od pondělí do pátku od 
8.00 do 15.00 hodin.

Pro ostrovské občany  ve věku 
 67+ nebo držitele průkazu ZTP, 

ZTP/P pomůžeme zajistit dopravu 
na očkování Senior expresem.

Volejte asistenční linky 

MěÚ Ostrov:

354 224 995 NEBO 354 224 996
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V případě zájmu kontaktujte město Ostrov, odbor majetku města: Milan Veselý, tel.: 354 224 915, 
e-mail: mvesely@ostrov.cz, Pavla Neumannová, tel. 354 224 911, e-mail: pneumannova@ostrov.cz

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

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

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

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

Nabídka pozemků v Horním Žďáru
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KALENDÁŘ AKCÍ

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

malování antistresových omalovánek, 
kamenů, tašek

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

koncert

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

hudební mikrofestival
- koncert "legendárních" kapel

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

kurz pro seniory 55+

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

beseda s překladatelem knih
žánru sci-fi a fantasy

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

společný zpěv mantry OM

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

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

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

19:30 - 21:00
T-klub Ostrov

vystoupení jazzové zpěvačky
v doprovodu jazzového tria

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

odpoledne pro dámy

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

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

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

přednáška pro veřejnost

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

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

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

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

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

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

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

povídání o bylinkách a jejich účincích

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

prohlídka zámku, klášterního areálu
a společenský večer v domě kultury

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

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

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

herní odpoledne pro dospělé

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

přednáška pro veřejnost

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

přednáška pro veřejnost

1. 9. 2020–
30. 9. 2020

CÍRKEVNÍ UMĚNÍ ZÁPADNÍHO
KRUŠNOHOŘÍ A ZNIČENÉ KOSTELY 
NA KARLOVARSKU

klášterní kostel Zvěstování 
Panny Marie (Ostrov)

stálá expozice

13. 8. 2020–
30. 9. 2020

Vzpomínky Městská knihovna Ostrov výstava obrazů a šperků

3. 9. 2020–
31. 10. 2020

MALÝ PRINC Stará radnice Ostrov interaktivní výstava známé výtvarnice 
Elišky Podzimkové

3. 9. 2020–
30. 9. 2020

Posbíráno cestou Městská knihovna Ostrov výstava malířky Jiřiny Romové

akce vhodná i pro rodiny s dětmi

PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ, ZVEŘEJNĚNÉ NA WEBU, PŘINÁŠÍME I V TIŠTĚNÉ PODOBĚ

Právně správně - reakce opozičních zastupitelů 
na entrée JUDr. Kříže na ZM dne 3. 2. 2020.
Hned v úvodu pan doktor zdůrazňuje, že není 
zastáncem předvádění před kamerou, že tohle je 
pro někoho afrodisiakum, ale on to není. V jeho 
příspěvku však několikrát toto afrodisiakum vy-
užije, a to v časovém úseku 20 minut, aby mohl 
sdělit národu (zastupitelům města Ostrova), 
že ohledně  úplatného  převodu majetku čp. 48
a proluky č. 2936 je vše naprosto právně správně. 
Dokonce říká, že zákon neukládá povinnost oce-
nit majetek znaleckým posudkem (ZP) a že jedi-
né, co musí podle dikce zákona, je řádně zdůvod-
nit, proč nakládá s majetkem za cenu nižší, než je 
cena obvyklá. Dále říká, že pokud není jasné, jaká 
je cena obvyklá, postupuje se podle ZP. Říká, že 
nemůže dojít k prodeji za cenu nižší, než je cena 
obvyklá, pokud to není v zájmu občanů nebo 
někoho „jiného“… a co nebo koho měl na mysli?
Z toho tedy vyplývá, že z pohledu pana doktora, 
externího poradce naší vlády, je právně správně  
stanovení, určení a dodržení ceny, a jedině práv-
ně správná cena je tedy cena „obvyklá“.
Dále říká, že nechápe, proč opoziční zastupitelé 
podají trestní oznámení (TO) na 13 zastupitelů 
a cítí se poškozeni. Říká, že jediný, kdo může být 
poškozený, je město. 
Už ale neříká, že nebylo podáno TO, které by bylo 
směrováno na zastupitele, ale podnět k prošetře-
ní postupu na toho, kdo způsobil městu škodu. 
Jestli má za to, že oznámení bylo směrováno na 
něj a jím označených 12 zastupitelů, pak asi vše 
neproběhlo právně správně.
 Od tohoto hodnocení jednání způsobu po-
stupu zastupitelstva nemůže být jediná osoba
v podobě JUDr. Kříže, neboť nemáme konstituční 
monarchii, ale orgány činné v trestním řízení, aby 

zhodnotily „právně správný“ či „právně nespráv-
ný“ postup prodeje majetku města a nás všech.
Dovolte malé zamyšlení, co je tedy cena „obvyk-
lá“, která má být směrodatná pro nakládání s ve-
řejným majetkem. 
Proč si tedy město nechává, a to opakovaně, 
vyhotovovat ZP, když je podle výkladu zákona
p. doktora k vytvoření prodejní ceny vůbec ne-
potřebuje? Proč město nešetřilo peníze občanů 
a raději je nevěnovalo na opravu střechy? Kdy 
konečně v prosinci 2020 stačilo necelých 18.000,- 
Kč, aby do nemovitosti přestalo zatékat. Tato 
oprava byla dokončena 10. 12. Dne 9. 12. byl 
prodej odsouhlasen na ZM, proč tedy město tyto 
peníze do opravy nakonec investovalo? Toto ně-
kolikaleté zatékání dle ZP nezpůsobilo jen škodu 
na nemovitosti, ale i ztrátu ceny o 2.000.000,- 
Kč. Je ale zajímavé, že tato ztráta ceny podle ZP 
vznikla za pouhých 9 měsíců. První ZP je ze dne
22. 10. 2019 (4.503.090,- Kč) a druhý z 15. 7. 2020
(2.483.913,10 Kč). 
Proč si město nechává vypracovat druhý ZP? 
Když vlastně žádný ZP město nepotřebuje, podle 
slov poradce vlády, který rád dává dobré právně 
správné rady zadarmo.
Ve skutečnosti tato ztráta mohla být ještě o dal-
ší 450.000,- vyšší. Prodej byl již připraven na ZM 
dne 16. 9. 2020 a celou radou města odsouhlasen 
a zařazen do programu ZM jako bod 3a. Prodej 
byl odsouhlasen za pouhý 1.000.000,- Kč. K tomu 
pak již stačily 4 hlasy zastupitelů. Tento bod ale 
starosta Bureš hned v úvodu stáhnul. Je možné, 
že se zamyslel a uvědomil si, že tato cena je trap-
ně nízká. 
Jak byla tedy vytvořena tato cena „obvyklá“,
v tomto případě pouhých 1.000.000,- Kč, kterou 
odsouhlasil starosta, místostarosta a RM (9 čle-

nů). Když cena ZP z října 2019 byla 4.503.090,- Kč.
Pan doktor nás vyzývá k nápravě, ve které nám 
dává ještě šanci, jinak proti nám provede opatře-
ní,  které nám způsobí následky.
Škoda, že nevyslyšel naši výzvu na ZM dne 9. 12. 
2020, kdy jsme vyzývali jeho i ostatní zastupitele, 
aby prodej za těchto podmínek nepodpořili, byla 
předložena fotodokumentace ke stavu objektu
a bylo jasně řečeno, že pokud jej odsouhlasí, sou-
hlasí tím i s jeho následky, tedy špatným stavem 
nemovitosti zapříčiněným hrubou, vědomou ne-
dbalostí řádného hospodáře, jakým by mělo být 
město v čele s jeho čelnými představiteli.
Byl předložen protinávrh, kde bylo apelováno na 
nesouhlas prodeje za těchto podmínek, byl před-
ložen protinávrh k narovnání, jak tuto památku 
dodatečně zachránit, aby nedošlo k případnému 
způsobení škody na majetku města. Na tento, ač 
ústní, návrh apeloval pouze pan doktor Pavelka. 
Jeho výzvu však návrhová komise nepřijala a i po 
opakování výzvy starostou Burešem ji naprosto 
účelově pominula.
Nepodařilo se přesvědčit zastupitele k tomu, aby 
vzali rozum do hrsti a využili tohoto návrhu k  ná-
pravě svěřeného majetku města. Majetku, jak pan 
doktor zdůrazňuje, který vlastně není náš.
Slova pana doktora Kříže je zapotřebí si vzít
k srdci. Ovšem z obou stran! I zastupitelé, kteří 
odhlasovali prodej nemovitostí, mají šanci nápra-
vy. Tak jak sám uvedl, samotným odhlasováním 
v zastupitelstvu ještě není prodej dokončen. Ná-
prava je tedy nasnadě… že? Hodně štěstí k rozjí-
mání a hodnocení vlastního počínání při správě 
majetku nás všech občanů a města.

Vaši zastupitelé, kterým více než na vlastním pro-
spěchu záleží na ochraně veřejného majetku.

PRÁVNĚ SPRÁVNĚ

HON NA LIŠKU
Hon na lišku bývá oblíbenou kratochvílí vrch-
nosti, ale zde chci pomoci panu starostovi, aby 
řádně informoval občany o mých soukromých 
aktivitách. Na zasedání zastupitelstva 27. 1. 2021 
o mně pan starosta uvedl:
„… pan Liška fakturoval fiktivní práce… a Liška 
si převedl 900 000,- z Tyflocentra na zhodnocení 
…“ Doprovodil to větou: „…vím, že se vystavuji 
nebezpečí trestního oznámení na mou osobu, ale 
cítil jsem potřebu o této závažné věci informovat 
občany města…“.  Konec volné citace. Znělo to 
celkem hrozivě.
Informace o Tyflocentru získal pan starosta pře-
devším z osobní kontroly účetních dokladů této 
společnosti, o čemž referoval na zastupitelstvu
v únoru 2020 a slíbil, že to nejzajímavější si nechá 
„na příště“. To příště přišlo přibližně cca po čty-
řech měsících v podobě dopisu zastupitelům od 
Františka Nováka, kterého nikdo nikdy neviděl.

Pana starostu mohu uklidnit. Já na něj trestní 
oznámení v této věci podávat nebudu, ačkoliv 
občany ochudil o to nejpodstatnější, proto si do-
volím jej doplnit.
Je škoda, že pan starosta nyní, v lednu 2021, ve-
řejně informuje občany o mých fiktivních pra-
cích, tedy podvodu, ačkoliv na jeho osobní po-
kyn provedený audit v dubnu 2020 nic takového 
nepotvrdil. Asi za tu dobu zapomněl.
Je škoda, že pan starosta neuvedl, že převede-
ných 900 000,- na můj účet bylo z majetku spo-
lečnosti nezřizované městem, nikoliv z dotací, 
natož městských, a navíc jen na krátkou dobu. 
Na první pohled tedy není důvod občany upo-
zorňovat, ale už na ten druhý… Peníze totiž byly 
zapůjčeny na základě řádné smlouvy schválené 
správní radou Tyflocentra pro potřebu vyřešení 
tíživé životní situace zakládajícího ředitele, jehož 
jsem byl opatrovníkem. Bohužel se stav pana ře-

ditele (mého tchána) rychle horšil, peníze jsem 
tedy vrátil a věnoval se jeho téměř každodenní 
rehabilitaci, dokud to bylo jen trochu možné.
Pan starosta zastupitelům a divákům u televiz-
ních obrazovek tedy zatajil, že Tyflocentrum do-
káže velkoryse pomoci, aniž by porušilo zásady 
řádného hospodáře. Přitom pan starosta měl rok 
času přijít a zeptat se mě. Místo toho nechal my-
stifikovat sebe, zastupitele, občany… Také jsem 
se například nejdřív zeptal pana místostarosty na 
dům na Starém náměstí, než jsem o něm začal 
psát do měsíčníku. Každý to holt máme nasta-
veno jinak.
Děkuji zastupiteli Mgr. Liborovi Bílkovi, který mi 
umožnil veřejně reagovat na to, co se o mně ve-
řejně řeklo na veřejném zastupitelstvu města. Je 
dobře, že má smysl pro fér hru.

                                                             Miloslav Liška
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  Přichází čas prázdnin a dovolených, čas 
horkých letních dnů. Ta pravá chvíle na 
dovádění v bazénu, rybníku nebo třeba ve 
vlnách moře. Květnové číslo Ostrovského 
měsíčníku na svých stránkách uveřejnilo 
článek o plánované rekonstrukci naše-
ho koupaliště. Jen co skončí sezona, čeká 
především plavecký bazén velká promě-
na. Co se chystá, už víme. Jak to ale bylo 
s koupáním v našem městě dříve? Když 
se řekne koupák, koupaliště, bazén, každé 
dítko z Ostrova hned jistě vyrazí směrem 
ke Křížku. 

  Nebylo tomu tak ale vždy. Dříve než 
bylo postaveno v novém městě moder-
ní koupaliště, vyrážely děti za vodními 
radovánkami k okolním rybníkům. Snad 
nejčastěji se chodilo na Ottův rybník 
za klášterním areálem. Právě na tomto 
rybníce zřídilo město v roce 1929 měst-
ské koupaliště. Postupná výstavba měla 
probíhat v letech 1929 až 1931. Dřevěná 
mola ohraničovala bazény pro neplavce, 
nechyběly převlékací kabinky, byl zde
i skokanský můstek či půjčovna lodiček. 
Zakrátko vyrostla i výletní restaurace
a taneční parket. Nové sportoviště se 

rázem stalo na dlouhá léta atraktivním 
výletním místem. Rybník poskytoval 
nejen příjemné osvěžení v horkých let-
ních dnech, byl také místem mnoha 
plaveckých soutěží a v zimě se proměnil 
v kluziště či hokejovou arénu. Krátce po 
2. světové válce kronika ještě uvádí, že 
je koupaliště v poměrně dobrém stavu. 
Kabiny, plovárna i restaurace byly udr-
žovány, takže zvláště v parném létě 1947 
byl zde velmi čilý provoz. Kromě toho se 
mnoho obyvatel chodilo koupat do okol-
ních rybníků, kde byl větší klid. Jen o pár 

let později ale začalo koupaliště upadat 
a pustnout. Různé soukromé provozova-
tele v roce 1950 mělo ve správě vystřídat 
sokolské družstvo Vzlet. Snad měli soko-
lové dobré úmysly, ale 50. léta této tělo-
výchovné jednotě nepřála. Smlouva tak 
nebyla dokončena a zařízení koupaliště 
několik let nikdo neopravoval. Roku 1956 
obyvatelé města neutěšený stav spor-
toviště a restaurace kritizovali. Národní 
výbor proto naplánoval provést v roce 
1957 opravy v rámci akce Z. Plány šly do-
konce tak daleko, že se v roce 1958 měla
u koupaliště zřídit rekreační osada. Do 

konce prvního pololetí 1957 se skutečně 
podařilo v rámci akce Z odvést značný kus 
práce. Objekty na koupališti byly opra-
veny, obnovy se dočkal i taneční parket
a plavecký můstek. Ze Staroměstské ulice 
byla znovu zavedena elektrická přípojka. 
Rybník, který byl na zimu vypuštěn, za-
rostl travou, která musela být posekána 
člunovou sekačkou. Celkem se do kon-
ce prvního pololetí na koupališti od-
pracovalo 2 360 brigádnických a 1 305 
placených hodin. Restaurační zařízení 
bylo pronajato národnímu podniku Re-
staurace a Jídelny. Areál koupaliště měly 
začít spravovat nově zřízené komunál-
ní služby města. Ty dokonce plánovaly 
vyčlenit pro koupaliště jednoho stálé-
ho pracovníka. Plán, který však nevy-
šel. Ani v roce 1958 nebylo koupaliště 
oficiálně znovu otevřeno. Obyvatelé se 
zde tak koupali jen na vlastní nebezpečí
a v provozu byly jen hostinské místnosti  
a kabiny. Teprve v květnu 1960 se podařilo 
odstranit poslední hromady vytěženého 
bahna. Plány pro tento rok počítaly s te-
rénními úpravami, osetím travou a kou-
paliště se mělo dočkat i nového zařízení
a třeba i plovoucích kol. Konečně v červ-
nu 1961 byla podle kronikáře adaptace 
městského koupaliště dokončena. Roku 
1962 byla ještě zaměstnanci škodov-
ky osazena nová skluzavka. Sportovní 
areál tak konečně opět mohl plně slou-
žit svému účelu. Ne však na dlouho, ne-
boť 31. května 1969 byl zahájen provoz 
nově vybudovaného koupaliště pod 
Křížkem. Koupaliště na Ottově rybní-
ce tak dostalo známé přízvisko „staré“ 
a začalo opět pomalu upadat. Dnes již 
výletní restauraci připomíná jen pár 
kamenných zídek ve svahu. Kamenné 
schodiště zarůstající vegetací dává tušit, 
kde kdysi stávala dřevěná mola. Když se 
jednou za čas rybník vypustí, odhalí se
i betonové základy skluzavky. 
  Přestože je již „staré“ koupaliště zase jen 
rybníkem, stojí za to sem vyrazit. 

                       Josef Macke
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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

LETNÍ OHLÉDNUTÍ ZA „STARÝM“ KOUPALIŠTĚM

Městské koupaliště na Ottově rybníce ve 30. letech 20. století. Sbírka Josef Macke

Městské koupaliště, snímek z dobového průvodce. Sbírka Josef Macke

PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ, ZVEŘEJNĚNÉ NA WEBU, PŘINÁŠÍME I V TIŠTĚNÉ PODOBĚ
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Panattoni Park Ostrov North / Revitalizace areálu po Škodě Ostrov

Měníme historii v budoucnost
KDO JE PANATTONI

Společnost, založená ve Spojených státech, má pobočky 
v řadě evropských zemí. Česká pobočka oslaví v příštím 
roce již 15. výročí založení. Panattoni je stavitel průmyslových 
nemovitostí pro výrobní a logistické společnosti od malých 
lokálních firem po velké nadnárodní. Mezi naše klienty v ČR 
patří například společnosti Tchibo, Coca-Cola, Zásilkovna, 
IKEA, KION, Lidl, Kaufland e-commerce, Viapharma/Dr.Max 
a nově v Ostrově i Amphenol. V provozech vybudovaných 
Panattoni se v ČR vyrábí například kancelářský nábytek, 
autosedačky, tepelná čerpadla, vstupní dveře na míru, 
elektronické komponenty, vysokozdvižné vozíky, dopravníky pro 
e-shopy a mnoho dalších zajímavých produktů. Jsme průkopník 
v udržitelné výstavbě a všechny naše budovy splňují nejpřísnější 
ekologické normy a jdou daleko nad rámec české legislativy.

KDE V ČR PANATTONI PŮSOBÍ

Po celé ČR můžete najít průmyslové areály pod názvem 
Panattoni Park. Průmyslové parky nejen budujeme, ale 
i dlouhodobě spravujeme a provozujeme. V každé lokalitě 
komunikujeme velmi transparentně a ve spolupráci s místními 
komunitami se snažíme zajistit co nejlepší nájemce a uživatele 
našich budov. Chceme i v Ostrově být městu partnerem 
s dlouhodobým dobrým vztahem.

JAKÁ JE ROLE DEVELOPERA

Rolí developera je připravit průmyslový areál, zajistit veškerá 
povolení pro výstavbu, připravit předpoklady pro získání co 
nejlepších společností. V dnešním světě online komunikace 
a nárůstu nákupů po internetu stoupá poptávka po výrobě 
a skladování co nejblíže koncovým odběratelům, aby po kliknutí 
na tlačítko „koupit“ v internetovém obchodě k zákazníkům 
zboží putovalo od výrobce co nejkratší a nejrychlejší cestou. 
Za poslední rok se potřeba vyrábět zboží v Evropě a budovat 
distribuční centra v klíčových regionálních uzlech velmi zvýšila 
i zrychlila. Výrobní i logistické společnosti se proto snaží 
najít připravené lokality s vydaným územním rozhodnutím 
a stavebním povolením, aby po rozhodnutí o výstavbě v nové 
lokalitě dokázaly do 6–2 měsíců zahájit provoz.

PROČ NENÍ MOŽNÉ OZNÁMIT JMÉNO 
UŽIVATELE PŘED ZÍSKÁNÍM POVOLENÍ STAVBY

Jelikož je dnešní trh velmi konkurenční, každá společnost, která 
zvažuje expanzi či vstup na nový trh, tají do poslední chvíle 
své jméno, aby o její expanzi konkurence nevěděla příliš brzy. 
Česká republika bojuje o rostoucí, úspěšné a expandující 
firmy a jejich projekty s okolními zeměmi. Panattoni se snaží 
do Ostrova přivést co nejlepší společnost s nabídkou dobré 
práce pro nejrůznější profese a úrovně kvalifikace. Dokud není 
výstavba připravená s termínem dokončení v rozmezí 6–12 
měsíců, není možné začít s oslovováním případných budoucích 
uživatelů. To je i důvodem, proč nelze až do zahájení výstavby 
oznámit jméno firmy.

ŠANCE PRO OSTROV
Ostrovská průmyslová zóna na brownfieldu po Škodě Ostrov 
má šanci přilákat některou z velkých nadnárodních společností, 
která získá kvalifikovanou pracovní sílu, dobrou dopravní 
dostupnost i průmyslovou tradici. O tom, že Panattoni nabízí 
kvalitní průmyslové budovy, svědčí i fakt, že německá společnost 
Amphenol, která nyní působí v nevyhovujících prostorách takřka 
v centru Ostrova, se rozhodla právě pro přemístění a rozšíření 
výroby v Panattoni Parku Ostrov North. Obsadí část budovy B, 
jejíž výstavba začne už v letošním roce.

REVITALIZACE BROWNFIELDU

Nová průmyslová zóna vzniká revitalizací bývalé továrny na 
výrobu trolejbusů Škoda Ostrov, jednoho z největších opuštěných 
průmyslových areálů na území ČR. Projekt společnosti Panattoni 
vrátí do Ostrova podnikatelský projekt, jaký do něj od nepaměti 
patřil. Díky téměř stoprocentní recyklaci stavebního materiálu 
z demolovaného původního areálu se podařilo ušetřit stovky tisíc 
tun stavebních surovin a tisíce jízd nákladních automobilů. Výše 
nákladů Panattoni do areálu včetně demolic a sanací už nyní 
přesáhla 250 milionů Kč.

NÁVRAT OSTROVA NA EVROPSKOU 
PRŮMYSLOVOU MAPU

V areálu vyrostou dvě moderní průmyslové budovy. Stavba 
menší haly B (19  357 m2) bude zahájena v letošním roce 2021 
a z nevyhovujících prostor se do ní přestěhuje výrobce elektroniky 
Amphenol. Větší hala A (102  676 m2) aspiruje na umístění 
revolučních automatizačních a výrobních technologií a vstup 
prestižních společností z oblasti e-commerce a výroby.
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V případě zájmu kontaktujte město Ostrov, odbor majetku města: Milan Veselý, tel.: 354 224 915, 
e-mail: mvesely@ostrov.cz, Pavla Neumannová, tel. 354 224 911, e-mail: pneumannova@ostrov.cz

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

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

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

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

Nabídka pozemků v Horním Žďáru

INZERCE

NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA, EKONOMICKÝ PŘÍNOS

Nová průmyslová zóna přinese téměř 1 500 pracovních míst (Škoda Ostrov zaměstnávala 2 000 lidí) a ekonomické oživení celého 
regionu. Karlovarský kraj patří mezi strukturálně postižené (uhelné) regiony, které případná budoucí hospodářská krize může postihnout 
silněji než ostatní. Region má navíc nejvyšší nezaměstnanost v celé ČR a nejnižší průměrnou mzdu. V obou průmyslových budovách 
bude i rozsáhlá kancelářská část pro nejrůznější administrativní pracovníky a management. Ze zkušenosti z ostatních Panattoni parků 
v ČR víme, že jsou preferováni kmenoví zaměstnanci. První nájemce nové průmyslové zóny v Ostrově Amphenol například nemá 
žádné agenturní zaměstnance a i plánovaná expanze počítá pouze s kmenovými zaměstnanci. Zaměstnavatelé mají za zákona navíc 
povinnost obsazovat volná místa občany ČR.

Stavíme s citem k přírodě 
i minulosti

EKOLOGIE

Návrh obou budov cílí na nejvyšší ekologickou certifikaci 
BREEAM dle nejnovějších standardů. Haly vyniknou 
minimální spotřebou, efektivním hospodařením se srážkovou 
vodou a budou obklopeny zelení a dalšími přírodními prvky, 
které se z krajiny poslední dobou vytrácejí. V nejnovějších 
dokončených projektech v ČR se Panattoni může chlubit 
například snížením spotřeby pitné vody oproti průmyslovému 
standardu o 84 % díky zavedení systému využívání dešťové 
vody k splachování.

CENA PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE

Společnost Panattoni již při ekologické likvidaci původních 
průmyslových objektů a sanaci území původního areálu 
Škody Ostrov přistupovala k procesu přeměny odpadu na 
zdroje velmi citlivě. Rekordní recyklace stavebního odpadu 
přímo v areálu byla oceněna Ministerstvem průmyslu 
a obchodu. Společnost Panattoni nečerpala žádné dotace na 
demolice a sanace.

TÉMĚŘ STOPROCENTNÍ RECYKLACE

Při revitalizaci ostrovského areálu se Panattoni podařilo 
v souladu s požadavky České inspekce životního prostředí 
vytřídit a zrecyklovat rekordních 98,7 % demoličního 
odpadu, který tak nemusel být odvezen na skládku. Z tohoto 
objemu pak mimořádných 96,7 % demoličního odpadu 
bylo zrecyklováno a upraveno přímo v areálu a bude 
použito jako náhrada za přírodní zdroje. Podařilo se tak 
zásadně snížit dopad na životní prostředí a nejbližší okolí. 
V rámci počátečních sanací se přímo v areálu vytřídilo 
k ekologické likvidaci 12 700 tun nebezpečného odpadu dle 
typu kontaminace. Zbylo 106 400 tun demoličního odpadu. 
Panattoni plánuje k výstavbě průmyslové zóny znovu využít 
103 000 tun recyklátu, který tak nahradí primární přírodní 
suroviny. Tím se pro představu uspoří jízda cca 
10 300 nákladních vozů mimo areál.

OBJEV TECHNOLOGICKÉHO POKLADU

Při demolicích v areálu Škody Ostrov byly objeveny stovky 
cenných historických listin - dokumentace k stavbám 
v areálu, železniční vlečce, trolejbusové trati a také 
k proslulému trolejbusu 14Tr. Všechny nalezené dokumenty 
byly po pečlivém roztřídění předány Národnímu technickému 
muzeu a Státnímu oblastnímu archivu v Plzni. Kromě 

proměny starého areálu na nový tak investice umožňuje 
zachovat vzpomínky na slavnou průmyslovou minulost 
a obnovit pouto k lokální historii.

SOUSEDSTVÍ PAMÁTKY UNESCO

Demolice a revitalizace původního areálu umožnily 
znovuobjevení Rudé věže smrti, kterou až dosud zakrývala 
původní administrativní výšková budova Škody Ostrov 
a průmyslová hala. Kultivace a zpřístupnění prostor navíc 
v budoucnu umožní návštěvníkům prohlédnout si tuto národní 
kulturní památku zapsanou na Seznam světového dědictví 
UNESCO z bezprostřední blízkosti, což nebylo v minulosti 
možné. Proto také Konfederace politických vězňů ČR, která 
památku spravuje, projekt podporuje.
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Měníme historii v budoucnost
KDO JE PANATTONI

Společnost, založená ve Spojených státech, má pobočky 
v řadě evropských zemí. Česká pobočka oslaví v příštím 
roce již 15. výročí založení. Panattoni je stavitel průmyslových 
nemovitostí pro výrobní a logistické společnosti od malých 
lokálních firem po velké nadnárodní. Mezi naše klienty v ČR 
patří například společnosti Tchibo, Coca-Cola, Zásilkovna, 
IKEA, KION, Lidl, Kaufland e-commerce, Viapharma/Dr.Max 
a nově v Ostrově i Amphenol. V provozech vybudovaných 
Panattoni se v ČR vyrábí například kancelářský nábytek, 
autosedačky, tepelná čerpadla, vstupní dveře na míru, 
elektronické komponenty, vysokozdvižné vozíky, dopravníky pro 
e-shopy a mnoho dalších zajímavých produktů. Jsme průkopník 
v udržitelné výstavbě a všechny naše budovy splňují nejpřísnější 
ekologické normy a jdou daleko nad rámec české legislativy.

KDE V ČR PANATTONI PŮSOBÍ

Po celé ČR můžete najít průmyslové areály pod názvem 
Panattoni Park. Průmyslové parky nejen budujeme, ale 
i dlouhodobě spravujeme a provozujeme. V každé lokalitě 
komunikujeme velmi transparentně a ve spolupráci s místními 
komunitami se snažíme zajistit co nejlepší nájemce a uživatele 
našich budov. Chceme i v Ostrově být městu partnerem 
s dlouhodobým dobrým vztahem.

JAKÁ JE ROLE DEVELOPERA

Rolí developera je připravit průmyslový areál, zajistit veškerá 
povolení pro výstavbu, připravit předpoklady pro získání co 
nejlepších společností. V dnešním světě online komunikace 
a nárůstu nákupů po internetu stoupá poptávka po výrobě 
a skladování co nejblíže koncovým odběratelům, aby po kliknutí 
na tlačítko „koupit“ v internetovém obchodě k zákazníkům 
zboží putovalo od výrobce co nejkratší a nejrychlejší cestou. 
Za poslední rok se potřeba vyrábět zboží v Evropě a budovat 
distribuční centra v klíčových regionálních uzlech velmi zvýšila 
i zrychlila. Výrobní i logistické společnosti se proto snaží 
najít připravené lokality s vydaným územním rozhodnutím 
a stavebním povolením, aby po rozhodnutí o výstavbě v nové 
lokalitě dokázaly do 6–2 měsíců zahájit provoz.

PROČ NENÍ MOŽNÉ OZNÁMIT JMÉNO 
UŽIVATELE PŘED ZÍSKÁNÍM POVOLENÍ STAVBY

Jelikož je dnešní trh velmi konkurenční, každá společnost, která 
zvažuje expanzi či vstup na nový trh, tají do poslední chvíle 
své jméno, aby o její expanzi konkurence nevěděla příliš brzy. 
Česká republika bojuje o rostoucí, úspěšné a expandující 
firmy a jejich projekty s okolními zeměmi. Panattoni se snaží 
do Ostrova přivést co nejlepší společnost s nabídkou dobré 
práce pro nejrůznější profese a úrovně kvalifikace. Dokud není 
výstavba připravená s termínem dokončení v rozmezí 6–12 
měsíců, není možné začít s oslovováním případných budoucích 
uživatelů. To je i důvodem, proč nelze až do zahájení výstavby 
oznámit jméno firmy.

ŠANCE PRO OSTROV
Ostrovská průmyslová zóna na brownfieldu po Škodě Ostrov 
má šanci přilákat některou z velkých nadnárodních společností, 
která získá kvalifikovanou pracovní sílu, dobrou dopravní 
dostupnost i průmyslovou tradici. O tom, že Panattoni nabízí 
kvalitní průmyslové budovy, svědčí i fakt, že německá společnost 
Amphenol, která nyní působí v nevyhovujících prostorách takřka 
v centru Ostrova, se rozhodla právě pro přemístění a rozšíření 
výroby v Panattoni Parku Ostrov North. Obsadí část budovy B, 
jejíž výstavba začne už v letošním roce.

REVITALIZACE BROWNFIELDU

Nová průmyslová zóna vzniká revitalizací bývalé továrny na 
výrobu trolejbusů Škoda Ostrov, jednoho z největších opuštěných 
průmyslových areálů na území ČR. Projekt společnosti Panattoni 
vrátí do Ostrova podnikatelský projekt, jaký do něj od nepaměti 
patřil. Díky téměř stoprocentní recyklaci stavebního materiálu 
z demolovaného původního areálu se podařilo ušetřit stovky tisíc 
tun stavebních surovin a tisíce jízd nákladních automobilů. Výše 
nákladů Panattoni do areálu včetně demolic a sanací už nyní 
přesáhla 250 milionů Kč.

NÁVRAT OSTROVA NA EVROPSKOU 
PRŮMYSLOVOU MAPU

V areálu vyrostou dvě moderní průmyslové budovy. Stavba 
menší haly B (19  357 m2) bude zahájena v letošním roce 2021 
a z nevyhovujících prostor se do ní přestěhuje výrobce elektroniky 
Amphenol. Větší hala A (102  676 m2) aspiruje na umístění 
revolučních automatizačních a výrobních technologií a vstup 
prestižních společností z oblasti e-commerce a výroby.
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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

NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA, EKONOMICKÝ PŘÍNOS

Nová průmyslová zóna přinese téměř 1 500 pracovních míst (Škoda Ostrov zaměstnávala 2 000 lidí) a ekonomické oživení celého 
regionu. Karlovarský kraj patří mezi strukturálně postižené (uhelné) regiony, které případná budoucí hospodářská krize může postihnout 
silněji než ostatní. Region má navíc nejvyšší nezaměstnanost v celé ČR a nejnižší průměrnou mzdu. V obou průmyslových budovách 
bude i rozsáhlá kancelářská část pro nejrůznější administrativní pracovníky a management. Ze zkušenosti z ostatních Panattoni parků 
v ČR víme, že jsou preferováni kmenoví zaměstnanci. První nájemce nové průmyslové zóny v Ostrově Amphenol například nemá 
žádné agenturní zaměstnance a i plánovaná expanze počítá pouze s kmenovými zaměstnanci. Zaměstnavatelé mají za zákona navíc 
povinnost obsazovat volná místa občany ČR.

Stavíme s citem k přírodě 
i minulosti

EKOLOGIE

Návrh obou budov cílí na nejvyšší ekologickou certifikaci 
BREEAM dle nejnovějších standardů. Haly vyniknou 
minimální spotřebou, efektivním hospodařením se srážkovou 
vodou a budou obklopeny zelení a dalšími přírodními prvky, 
které se z krajiny poslední dobou vytrácejí. V nejnovějších 
dokončených projektech v ČR se Panattoni může chlubit 
například snížením spotřeby pitné vody oproti průmyslovému 
standardu o 84 % díky zavedení systému využívání dešťové 
vody k splachování.

CENA PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE

Společnost Panattoni již při ekologické likvidaci původních 
průmyslových objektů a sanaci území původního areálu 
Škody Ostrov přistupovala k procesu přeměny odpadu na 
zdroje velmi citlivě. Rekordní recyklace stavebního odpadu 
přímo v areálu byla oceněna Ministerstvem průmyslu 
a obchodu. Společnost Panattoni nečerpala žádné dotace na 
demolice a sanace.

TÉMĚŘ STOPROCENTNÍ RECYKLACE

Při revitalizaci ostrovského areálu se Panattoni podařilo 
v souladu s požadavky České inspekce životního prostředí 
vytřídit a zrecyklovat rekordních 98,7 % demoličního 
odpadu, který tak nemusel být odvezen na skládku. Z tohoto 
objemu pak mimořádných 96,7 % demoličního odpadu 
bylo zrecyklováno a upraveno přímo v areálu a bude 
použito jako náhrada za přírodní zdroje. Podařilo se tak 
zásadně snížit dopad na životní prostředí a nejbližší okolí. 
V rámci počátečních sanací se přímo v areálu vytřídilo 
k ekologické likvidaci 12 700 tun nebezpečného odpadu dle 
typu kontaminace. Zbylo 106 400 tun demoličního odpadu. 
Panattoni plánuje k výstavbě průmyslové zóny znovu využít 
103 000 tun recyklátu, který tak nahradí primární přírodní 
suroviny. Tím se pro představu uspoří jízda cca 
10 300 nákladních vozů mimo areál.

OBJEV TECHNOLOGICKÉHO POKLADU

Při demolicích v areálu Škody Ostrov byly objeveny stovky 
cenných historických listin - dokumentace k stavbám 
v areálu, železniční vlečce, trolejbusové trati a také 
k proslulému trolejbusu 14Tr. Všechny nalezené dokumenty 
byly po pečlivém roztřídění předány Národnímu technickému 
muzeu a Státnímu oblastnímu archivu v Plzni. Kromě 

proměny starého areálu na nový tak investice umožňuje 
zachovat vzpomínky na slavnou průmyslovou minulost 
a obnovit pouto k lokální historii.

SOUSEDSTVÍ PAMÁTKY UNESCO

Demolice a revitalizace původního areálu umožnily 
znovuobjevení Rudé věže smrti, kterou až dosud zakrývala 
původní administrativní výšková budova Škody Ostrov 
a průmyslová hala. Kultivace a zpřístupnění prostor navíc 
v budoucnu umožní návštěvníkům prohlédnout si tuto národní 
kulturní památku zapsanou na Seznam světového dědictví 
UNESCO z bezprostřední blízkosti, což nebylo v minulosti 
možné. Proto také Konfederace politických vězňů ČR, která 
památku spravuje, projekt podporuje.
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V případě zájmu kontaktujte město Ostrov, odbor majetku města: Milan Veselý, tel.: 354 224 915, 
e-mail: mvesely@ostrov.cz, Pavla Neumannová, tel. 354 224 911, e-mail: pneumannova@ostrov.cz

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

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

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

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

Nabídka pozemků v Horním Žďáru

INZERCE

Navýšení haly sníží nároky 
na dopravu a naláká prestižní 
firmy
REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE

Nárůst objemu online nakupování a současně trend záboru 
co nejmenší plochy půdy dal vzniknout technologiím, které 
díky chytrému řízení výroby a skladování lze efektivně 
instalovat do budov s výškou nad 22 m. Díky navýšení 
haly A na 22,5 m tedy bude možné instalovat špičkovou 
automatizovanou infrastrukturu pro významného hráče 
z oblasti e-commerce. Pokud nedojde k navýšení budovy 
o 8 metrů, přijde Ostrov o možnost získat některou 
z úspěšných a expandujících společností. Schválení 
změny územního plánu ještě neznamená, že se podaří 
získat top nájemce a hala může být zbudována v původně 
schválené výšce.

SNÍŽENÍ INTENZITY DOPRAVY

Technologie, které lze instalovat do budov s výškou 
nad 22 metrů, umožňují skladovat větší množství zboží 
a efektivněji nasadit automatizaci a robotizaci. Tím lze 
dosáhnout i efektivnějšího vytěžování nákladní dopravy 
a snížení jejího objemu o desítky aut denně v porovnání 

s již odsouhlaseným záměrem. V rámci stavebního 
povolení pro halu A bude stanovena maximální intenzita 
nákladní dopravy o 5 % nižší za 24 hodin oproti dnes 
povolenému projektu.

ZLEPŠENÍ VIDITELNOSTI RUDÉ VĚŽE SMRTI
Protože hala A bude ve větší vzdálenosti (83 m) od objektu 
Rudé věže smrti, než byla původní administrativní budova 
Škody Ostrov (20 m), a od vjezdu do areálu směrem 
k věži vznikne širší nezastavěný koridor s parkovacími 
místy a obslužnými komunikacemi, výhled na národní 
kulturní památku bude dokonce lepší než před zahájením 
rekultivace areálu Škoda Ostrov.
Orientace delší stěny haly A bude rovnoběžná se 
stěnou objektu Rudé věže smrti, což pozitivně přispěje 
k prostorovému uspořádání dvou sousedních budov. 
Díky geometrickém souladu orientace staveb a většímu 
odstupu od okolní zástavby bude i při změně výšky haly 
A Rudá věž smrti nepřehlédnutelná. Použití světlých fasád 
na obou budovách v areálu Panattoni Park Ostrov North 
dá vyniknout kontrastní „rudé“ fasádě Rudé věže smrti 
z neomítnutého cihlového zdiva. Navýšení haly A nezhorší 
viditelnosti Rudé věže smrti, ani její přístupnost pro 
veřejnost.

cca 83m

Fakta a mýty
SOULAD S ROZVOJOVOU POLITIKOU MĚSTA
Projekt vychází ze schváleného územního plánu a již má vydané územní rozhodnutí i stavební povolení. Kvůli příležitosti 
instalovat revoluční technologie pro automatizaci provozu navrhuje společnost Panattoni navýšit budovu A na 22,5 m. 
To je i důvodem požadavku na projednávanou Změnu č. 3 Územního plánu města Ostrov.

Návrh navýšení haly A o 8 metrů.

Historie projektu

2015 Panattoni vstupuje do Ostrova. O rok později investuje do bývalého areálu Škoda. Panattoni vždy viděla potenciál 
v Karlovarském kraji a do chebské průmyslové zóny vstoupila dokonce již v roce 2013.
2017 Schválena studie vlivu na životní prostředí (EIA)
2018 Panattoni dokončuje demoliční a sanační práce na území zdevastovaného areálu bývalé továrny
2018 Vydáno stavební povolení na halu A
2019 Vydáno stavební povolení na halu B
2019 Panattoni získává od MPO cenu za rekordní recyklaci 98 % demoličního materiálu využitelného pro následnou stavbu 
nové industriální zóny Panattoni Park Ostrov North
2020 Pandemie covid-19 a prudký nárůst e-commerce umožnil vznik nových technologií pro logistické budovy, které dnes 
poptávají nejvýznamnější světové společnosti – trendem je poptávka po halách s výškou nad 22 m
2021 Panattoni připravuje výstavbu haly B pro společnost Amphenol, který do ní hodlá přesunout svou výrobu 
z nevyhovujících prostor v Ostrově, zatěžujících město nákladní dopravou

Aktuální informace o projektu najdete vždy na této stránce:
https://panattoniparks.eu/ostrov-north

Tvrzení: Společnost Panattoni nekomunikuje projekt 
dostatečně.
Skutečnost: Formou tiskových zpráv nejen do lokálních 
i celostátních médií Panattoni pravidelně informuje o všech 
významných milnících projektu.

Tvrzení: Hala A se má oproti původním plánům navýšit 
o desítky metrů.
Skutečnost: Požadavek na navýšení oproti prvotnímu 
projektu dosahuje pouhých osmi metrů.

Tvrzení: Projekt ohrozí Rudou věž smrti, památku 
UNESCO.

Skutečnost: Díky demolici a revitalizaci původního areálu 
Škody Ostrov projekt naopak památku pomohl znovu 
objevit, a v budoucnu umožní dokonce poprvé v historii 
zpřístupnit veřejnosti i její bezprostřední okolí.

Tvrzení: Průmyslová zóna zhorší dopravu v lokalitě.
Skutečnost: Díky dobrému napojení na rychlostní 
komunikace se industriální park na hustotě dopravy 
neprojeví. Navýšení haly A navíc umožní zajistit snížení 
intenzity nákladní dopravy oproti původnímu projektu. 
Přesunem výroby společnost Amphenol ze stávajícího 
provozu v centru města do haly B se dokonce dopravní 
situace v Ostrově zlepší.

Hala A

Hala B
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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

Fakta a mýty
SOULAD S ROZVOJOVOU POLITIKOU MĚSTA
Projekt vychází ze schváleného územního plánu a již má vydané územní rozhodnutí i stavební povolení. Kvůli příležitosti 
instalovat revoluční technologie pro automatizaci provozu navrhuje společnost Panattoni navýšit budovu A na 22,5 m. 
To je i důvodem požadavku na projednávanou Změnu č. 3 Územního plánu města Ostrov.

Návrh navýšení haly A o 8 metrů.

Historie projektu

2015 Panattoni vstupuje do Ostrova. O rok později investuje do bývalého areálu Škoda. Panattoni vždy viděla potenciál 
v Karlovarském kraji a do chebské průmyslové zóny vstoupila dokonce již v roce 2013.
2017 Schválena studie vlivu na životní prostředí (EIA)
2018 Panattoni dokončuje demoliční a sanační práce na území zdevastovaného areálu bývalé továrny
2018 Vydáno stavební povolení na halu A
2019 Vydáno stavební povolení na halu B
2019 Panattoni získává od MPO cenu za rekordní recyklaci 98 % demoličního materiálu využitelného pro následnou stavbu 
nové industriální zóny Panattoni Park Ostrov North
2020 Pandemie covid-19 a prudký nárůst e-commerce umožnil vznik nových technologií pro logistické budovy, které dnes 
poptávají nejvýznamnější světové společnosti – trendem je poptávka po halách s výškou nad 22 m
2021 Panattoni připravuje výstavbu haly B pro společnost Amphenol, který do ní hodlá přesunout svou výrobu 
z nevyhovujících prostor v Ostrově, zatěžujících město nákladní dopravou

Aktuální informace o projektu najdete vždy na této stránce:
https://panattoniparks.eu/ostrov-north

Tvrzení: Společnost Panattoni nekomunikuje projekt 
dostatečně.
Skutečnost: Formou tiskových zpráv nejen do lokálních 
i celostátních médií Panattoni pravidelně informuje o všech 
významných milnících projektu.

Tvrzení: Hala A se má oproti původním plánům navýšit 
o desítky metrů.
Skutečnost: Požadavek na navýšení oproti prvotnímu 
projektu dosahuje pouhých osmi metrů.

Tvrzení: Projekt ohrozí Rudou věž smrti, památku 
UNESCO.

Skutečnost: Díky demolici a revitalizaci původního areálu 
Škody Ostrov projekt naopak památku pomohl znovu 
objevit, a v budoucnu umožní dokonce poprvé v historii 
zpřístupnit veřejnosti i její bezprostřední okolí.

Tvrzení: Průmyslová zóna zhorší dopravu v lokalitě.
Skutečnost: Díky dobrému napojení na rychlostní 
komunikace se industriální park na hustotě dopravy 
neprojeví. Navýšení haly A navíc umožní zajistit snížení 
intenzity nákladní dopravy oproti původnímu projektu. 
Přesunem výroby společnost Amphenol ze stávajícího 
provozu v centru města do haly B se dokonce dopravní 
situace v Ostrově zlepší.

Hala A

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

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

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

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

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

Nabídka pozemků v Horním Žďáru
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INZERCE

INFORMACE O VYDÁNÍ

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

TERMÍN UZÁVĚRKY
Uzávěrka pro příspěvky a inzerci

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

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

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

ŠÉFREDAKTOR
Roman Kořinek

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

DISTRIBUCE
Doručování Ostrovského měsíčníku
zprostředkovává Česká pošta.
V případě potíží s doručením
aktuálního čísla se obraťte na číslo: 607610182
Měsíčník je zdarma dodáván do každé
domácnosti v Ostrově.

GRAFIKA A TISK

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

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

FOTOGRAFIE NA TITULNÍ STRANĚ

INZERCE

see. think. act.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji touto cestou 

celému kolektivu 
Očkovacího centra 
Nemocnice Ostrov 

za jejich profesionální 
i mimořádně lidský přístup.

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

Lukáš Lerch, Josef Macke, Dita Poledníčková,
Ema Dubová

REDAKČNÍ RADA (A-Z)

Vydáno dne 1. června 2021.

do srpnového čísla je 15. července

V Zámeckém parku bude o prázdninách 
živo, Foto Arnošt Mrázek
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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

V minulém čísle  OM došlo při úpravě textu
k pravopisné chybě v článku o J. Loschmidtovi. 
Omlouváme se J. Železnému.
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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

TAJENKA KŘÍŽOVKY O CENY

Vážení čtenáři, 
správné znění tajenky křížovky z minulého 
čísla je Jáchym Ondřej Šlik.  Z úspěšných 
luštitelů jsme vybrali Moniku Krtovou
z Ostrova, která si může v Infocentru 
domu kultury vyzvednout dvě volné vstu-
penky na vybrané představení Domu kul-
tury Ostrov. 
Tajenku křížovky z tohoto čísla zašlete 
nejpozději do 15. července na e-mail: me-
sicnik@ostrov.cz; případně doručte do In-
focentra v Domu kultury Ostrov, Mírové 
náměstí 733, v zalepené obálce, označené 
„Ostrovský měsíčník“. Vždy uveďte celé 
své jméno a kontakt na vás. Ze správných 
odpovědí opět vylosujeme výherce, který 
získá vstupenky na některou z kulturních 
akcí Domu kultury Ostrov. Jméno výher-
ce zveřejníme v Ostrovském měsíčníku. 
Redakce měsíčníku vám děkuje za zájem 
o křížovku a přeje příjemné chvíle při luš-
tění.
Tvorbu křížovky zajišťuje grafická společ-
nost Alfasoft, s. r. o.
Léto, to je rovněž čas koncertů a hudeb-
ních festivalů. Také Ostrov dal světu řadu 
významných hudebníků. Mezi historicky 
nejslavnější jistě patří (viz tajenka), ba-
rokní hudební skladatel a kapelník, který 
se narodil roku 1656 v Krásně u Horního 
Slavkova. Absolvoval studia na piaristické 
koleji v Ostrově a stal se dvorním kapelní-
kem vévody Julia Františka Sasko-Lauen-
burského. Později přesídlil do Rasttatu, ke 
dvoru Františky Sibyly Augusty Bádenské, 
dcery vévody Julia Františka Sasko-Lauen-
burského. Významný barokní skladatel, 
nazývaný také „bádenský Bach“, zemřel 27. 
srpna 1746. 

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: 607610182
Měsíčník je zdarma dodáván do každé
domácnosti v Ostrově.

GRAFIKA A TISK

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

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

FOTOGRAFIE NA TITULNÍ STRANĚ

INZERCE

see. think. act.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji touto cestou 

celému kolektivu 
Očkovacího centra 
Nemocnice Ostrov 

za jejich profesionální 
i mimořádně lidský přístup.

Štěpánová Marie

(red)
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