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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

KURZ
TRÉNINK
PAMĚTI 
PRO SENIORY

VSTUP ZDARMA

K účasti je nutné se předem přihlásit.
Rezervace je možná v knihovně
na tel. 353 434 300, 773 546 490,
na e-mailové adrese: info@mkostrov.cz
nebo webových stránkách www.mkostrov.cz

informace ke kurzu na tel. 354 224 859

Lektor:
Ing. Aleš Procházka,

akreditovaný trenér paměti ČSTPMJ

PROGRAM
5 navazujících přednášek na téma boje proti 

zapomínání, zpomalení stárnutí mozku, zlepšení 
paměti, možnosti prevence Alzheimerovy 

nemoci, efektivní učení ve vyšším věku, rozvoj 
kreativity apod., včetně seznámení účastníků 

kurzu s technikami na zlepšení paměti
a procvičení odpřednášených technik, 

zodpovídání dotazů účastníků.

13. 9. 2021
Trénink paměti a prevence Alzheimerovy nemoci. 
Jak zpomalit stárnutí mozku. Jak zvýšit výkon 
mozku a paměti. Krátkodobá paměť – nácvik 
paměťových technik.

20. 9. 2021
Trénink paměti. Senzorická paměť a prostorová 
představivost. Čísla kolem nás, jak si zapamatovat 
PIN, telefon aj. Jak zrychlit myšlení.

27. 9. 2021
Trénink paměti. Nákupy a běžné věci – jak si 
zapamatovat nákup a věci všedního dne? Paměťo-
vé techniky starých Římanů – LOCI.

4. 10. 2021
Trénink paměti. Jména a obličeje – zapamatování 
a procvičení.

11. 10. 2021
Trénink paměti a cizí jazyky. Verbální paměť. Jak 
se učit snadněji cizí slovíčka.

KDE?
Městská knihovna Ostrov - Oranžerie Václava Havla

vždy v
 ondělí 13:30 – 15:00
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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

REKONSTRUKCE PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉ MYSLIVNY VYJDE NA 
ČTYŘICET MILIONŮ KORUN

 Vážení čtenáři Ostrovského měsíčníku, 
milí spoluobčané.
 V minulých číslech jsem se zamýšlel nad 
ručně psanými dopisy nebo zánikem hez-
kých českých slov. Možná vás napadlo, kde 
se ve mně tyto stopy jakéhosi staromil-
ství vzaly. Tak věřte, že jedním z důvodů 
a původů těchto myšlenek je moje záliba 
v mluveném slově. Neposlouchám v autě 
rádio ani si nepouštím hudbu, ale už více 
než 10 let poslouchám mluvené slovo.  Ně-
koho to možná za volantem uspává, ale na 
mě to má opačný účinek. Zvláště třeba de-
tektivky, nebo thrillery mě spolehlivě udrží 
při pozornosti z Brna až do Ostrova a často 
jsou i hygienické zastávky spíš podle kon-
ce kapitoly než podle skutečné potřeby. 
Dnes není problém přes internet koupit 
úžasné audioknihy, ale kdo chce ušetřit, 
tak najde krásné věci i bez větších nákla-
dů. Spoustu krásného mluveného slova 

najdete i v naší městské knihovně, ale  
i třeba portál Českého rozhlasu nabízí bez-
platně krásné audioknihy a rozhlasové hry.
 A tak jsem za ta léta uchem přečetl mož-
ná více knížek než očima.  A řeknu vám, 
že když se povede vhodně spojit auto-
ra díla a interpreta, tak je to radost po-
slouchat. Nikdy mě nenapadlo, jak třeba 
fantasticky umí načíst Osudy dobrého 
vojáka Švejka herec Oldřich Kaiser, nebo 
jak je krásný Den pro Šakala v podání 
Lubora Tokoše, a co teprve vlastní živo-
topis Ozzyho v podání Ťuldy Brouska.
Ta záliba v mluveném slově a někdy na-
víc i napětí jsou velmi silné. Občas se 
mi dokonce stane, že přijedu domů  
a zůstanu v autě sedět, než příběh skon-
čí, nebo abych doposlouchal kapitolu.
Možná nejsem sám, kdo má audioknížky 
a rozhlasové hry v autě tolik rád. A proto 
vás chci ujistit, že pokud někdy uvidíte člo-
věka, jak sedí v autě na ulici a nevystupuje 
ven, nemusí jít o špióna, nebo někoho, kdo 
se bojí jít domů. Může to být nějaký můj 
posluchačský kolega, který si třeba chce 
doposlechnout zajímavý příběh nebo na-
pínavou kapitolu.  A z vlastní zkušenos-
ti vím, že i když se domů těším, někdy je 
prostě ten poslechový prožitek tak silný, 
že cestu ke dveřím o pár minut odložím…

           Jan Bureš 
       starosta města Ostrov

Přestavba objektu, pro který se mno-
ho let marně hledalo využití, byla za-
hájena před několika dny a volně nava-
zuje na rozsáhlou rekonstrukci střechy, 
která byla na budově Myslivny oprave-
na v minulých měsících. 

„Po této opravě jsme vypsali výběrové 
řízení na dodavatele rekonstrukce inte-
riérů, které je nutné přestavět na deset 
bytových jednotek. Vítězem se stala spo-
lečnost Jurica za nabídkovou cenu přesa-
hující čtyřicet milionů korun,“ říká mís-
tostarosta Ostrova Marek Poledníček.

V rámci rekonstrukce objektu bude vy-
tvořeno deset nových bytových jednotek, 
a to v rozmezí od druhého do čtvrtého 
nadzemního podlaží.

„Počítáme s tím, že vzniknou byty  
o velikosti 4x 2+kk, 5x 3+kk a 1x 3+1. Plo-
cha těchto bytů je v rozmezí 48,3 m2 až  
100,4 m2. Tři byty mezi třetím a čtvrtým 
patrem jsou řešeny jako mezonetové,“ po-
kračuje dále místostarosta.

Součástí rekonstrukce je v prvním nad-
zemním podlaží vytvoření nebytového 
prostoru jak pro obyvatele bytů, tak 
prostoru k výstavním účelům o ploše 
223 m2. 

„Stavební práce na objektu Myslivny by 
měly být hotovy do konce příštího roku,“ 
dodal starosta Ostrova Jan Bureš.

(kor)

V památkově chráněné Myslivně vznikne deset nových bytových jednotek. 

DEN 
SE STAROSTOU

Zveme vás na tradiční den se sta-
rostou,  který se uskuteční ve středu  
11. srpna 2021 od 15 hodin na 
Městském úřadě  Ostrov v zaseda-
cí místnosti rady města.

KRAJSKÉ LISTY  
LZE OBJEDNAT  

ON-LINE
Krajský úřad Karlovarského kraje změnil 
systém doručování Krajských listů. Ty už 
nebudou plošně distribuovány do schrá-
nek po celém kraji. Čtenáři si mohou vy-
brat, zda je chtějí získat v tištěné nebo on-
-line formě. Pro oba způsoby je ale nutná 
registrace. Tu lze provést na webových 
stránkách Karlovarského kraje 
www.kr-karlovarsky.cz nebo na mailu: 
jitka.cmokova@kr-karlovarsky.cz.

(red)
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AKTUALITY

POMOC JIŽNÍ MORAVĚ A LOUNSKU

OSTROVSKÉ KOUPALIŠTĚ JE LETOS OTEVŘENO ZA POMĚRNĚ  
PŘÍSNÝCH PROVOZNÍCH OPATŘENÍ. DĚKUJEME, ŽE JE RESPEKTUJETE.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA V MĚSÍCI ČERVNU:
- ZM schválilo Obecně závaznou vyhlášku 
města Ostrov č. 1/2021 (OZV č. 1/2021), 
kterou se nařizuje provedení speciální 
ochranné deratizace, v předloženém znění.
- ZM schválilo náborový příspěvek z rozpočtu 
města dvěma stomatologům ve výši 500 000 
Kč, každému z nich s podmínkou poskytová-
ní péče občanům města Ostrov po dobu 5 let.
- RM na základě doporučení hodnotící ko-
mise přidělila veřejnou zakázku „Novostav-
ba městské sauny s wellness – projektová 
dokumentace pro vydání územního roz-
hodnutí a stavebního povolení a v podrob-
nostech pro realizaci stavby“ dodavateli  
s pořadovým číslem 1 - JURICA, a. s., Staré 

náměstí 53, 363 01 Ostrov, IČ: 26384795,  
s nabídkovou cenou 1 950 000 Kč bez DPH, 
jako výhodnou nabídkou pro zadavatele.
- RM na základě doporučení hodnotící 
komise přidělila veřejnou zakázku „Areál 
IZS Ostrov – stanice Jednotky sboru dob-
rovolných hasičů“ dodavateli s pořadovým 
číslem  1 – STABIA, s. r. o., Sládkova 159/1, 
35002 Cheb, IČ: 29111021, s nabídkovou 
cenou 44 361 556 Kč bez DPH jako nejvý-
hodnější pro zadavatele.
- Rada města Ostrova, které je jediným ak-
cionářem obchodní společnosti Ostrovská 
teplárenská, a. s., v působnosti valné hro-
mady schválila výroční zprávu společnosti 

za rok 2020 a dále schválila zprávu před-
stavenstva o podnikatelské činnosti spo-
lečnosti a stavu jejího majetku a závazků  
k datu 31. 12. 2020, zprávu představenstva 
o vztazích mezi propojenými osobami  
k datu 31. 12. 2020, zprávu dozorčí rady  
o kontrolní činnosti v roce 2020, účetní zá-
věrku společnosti za rok 2020 a zprávu au-
ditora a návrh představenstva společnosti 
Ostrovská teplárenská, a. s., na rozdělení 
zisku společnosti (výsledku hospodaření za 
účetní období) za rok 2020.

Jiří Jiránek
vedoucí kanceláře starosty  

a vnitřní správy, Městského úřadu Ostrov

Letošní provoz ostrovského koupali-
ště běží za poměrně přísných provoz-
ních opatření. Jeho návštěvníci jsou dle 
nařízení vlády povinní prokázat splně-
ní podmínek pro vstup na koupaliště  
a správce koupaliště je povinen to kon-
trolovat. 

Není třeba připomínat, že důvodem 
pro tento postup jsou opatření, která 
mají zabránit opětovnému šíření ná-
kazy virem covid-19. Rád bych touto 
cestou poděkoval všem, kteří situaci 
chápou a akceptují, že plníme svoje 
povinnosti. Někteří „domácí právníci“ 
nás na sociálních sítích obviňují, že na-
hlížením do certifikátů nebo jiných do-
kumentů porušujeme zákon o GDPR, 

ale můžeme všechny ujistit, že postu-
pujeme striktně v mezích zákona a ak-
tuálních nařízení vlády České republiky.

Návštěvníci koupaliště nyní nově mohou 
pro prokázání splnění aktuálních podmí-
nek použít aplikaci pro mobilní telefon 
TEČKA. Správce koupaliště si jednoduše 
a rychle vše potřebné ověří pomocí aplika-
ce ČTEČKA. 

Věřím, že si milovníci vodních radová-
nek koupaliště nakonec užijí. Jak bylo ně-
kolikrát uvedeno, hned v září po sezóně 
začíná rekonstrukce velkého bazénu i s to-
bogánem, na kterou v dalším roce naváže 
výstavba nového zázemí se saunovým svě-
tem a wellness. 

Ostrovské koupaliště je fenoménem, kte-
rý má velký potenciál a budoucnost.

Marek Poledníček
místostarosta města Ostrov

Dne 24. června 2021 se poprvé v novodobé 
historii České republiky vyskytly dva mimořád-
né povětrnostní jevy  - tornádo a downburst. 
Tornádo se přehnalo částí moravských obcí  
v blízkosti Hodonína a downburst působil ško-
dy v obci Stebno-Kryry na Lounsku.

Hned následující den - v pátek 25. 6. 2021 - 
svolal starosta města Jan Bureš mimořádné 
zasedání Rady města Ostrova. Ta projednala 
mimořádnou událost výskytu tornáda nad 
územím jižní Moravy a vyhodnotila ji jako pří-
rodní katastrofu, jejíž následky v podobě ma-
teriálních škod jsou značné. Na základě toho 
rozhodla o konání veřejné sbírky na pomoc 
obcím zasaženým tornádem a jejich obyvate-
lům a pod záštitou města zřídila transparentní 
veřejný účet u Komerční banky, a. s. Současně 
rozhodla o umístění 2 ks pokladniček na úze-
mí města Ostrova na sbírku na pomoc obcím 
zasaženým tornádem a jejich obyvatelům. 
Současně odsouhlasila poskytnutí finančního 

daru nejvíce postiženým obcím – obci Lužice, 
Moravské Nové Vsi, Mikulčicím a Hruškám 
u Břeclavi - každé ve výši 20 tisíc Kč.

V pátek 2. 7. 2021 se sešlo mimořádně Za-
stupitelstvo města Ostrova, které se na svém 
jednání věnovalo pomoci jak jižní Moravě, tak 
Lounsku. Usnesením rozhodlo, že obci Lužice 
poskytne město finanční dar ve výši 500 tis. Kč  
a obci Stebno-Kryry na Lounsku finanční dar ve 
výši 100 tis. Kč na odstraňování následků pří-
rodní katastrofy.

Vedení města  touto formou děkuje všem 
dárcům, kteří v rámci Dne pro Ostrov v sobo-
tu 26. 6. přispěli do pokladniček příspěvky pro 
moravské obce, kdy celková darovaná částka 
činila 4.685 Kč.   

Do postižené oblasti vyjeli na pomoc v pátek 
25. 6. i ostrovští hasiči, kteří pomáhali s odstra-
ňováním následků pohromy v obci Lužice.  

(red)

ODSTÁVKA  
TEPLÉ VODY
Vážení odběratelé, po několika letech bude 
ve středu 18. 8. 2021 jednodenní odstávka 
teplé užitkové vody. Důvodem odstávky jsou 
nutné úpravy v hlavní výměníkové stanici 
po ukončení výroby tepla v parních kotlích  
a úprava rozdělovače teplé vody v kotelně, 
aby bylo možné připojit nově budovaný bio-
masový kotel. Současně v odpoledních hodi-
nách proběhne tzv. beznapěťový den, kdy se 
provádí údržba rozvodny vysokého napětí. 
Výroba tepla v kotelně bude přerušena v brz-
kých ranních hodinách. V závislosti na spotřebě 
teplé vody na jednotlivých okruzích výmění-
kových stanic může po přerušení výroby tepla 
nastat pokles teploty vody u spotřebitelů i po 
několika hodinách, proto neuvádíme přesný čas 
přerušení dodávek teplé vody. Naším cílem je 
obnovit dodávky tepla již ve středu večer, nej-
později do půlnoci.

    Tibor Hrušovský 
 předseda představenstva

      Ostrovská teplárenská, a. s.

Na koupališti je třeba dodržovat aktuální 
hygienická nařízení.
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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

OSTROV MÁ NOVÝ INFORMAČNÍ A ORIENTAČNÍ SYSTÉM

REKONSTRUKCE TECHNICKÝCH UČEBEN 
SPOLYKALY PŘES TŘICET MILIONŮ KORUN

Městský informační systém (MIOS) je 
základním vybavením každého města. 
Tím spíše města, které má svým oby-
vatelům a návštěvníkům co nabídnout. 
Takovým městem Ostrov bezesporu je. 
Orientační systém je jedna z prvních 
věcí, kterých si návštěvník po příjezdu 
všimne. My domácí jsme po čase vůči 
všem těmto prvkům tzv. imunní a pře-
stáváme je vnímat. Své město známe  
a s drobnou mírou nadsázky lze říci, že 
chodíme téměř všude poslepu. Infor-
mační systém je však důležitý, je to pev-
ná součást destinačního managementu 
a vypovídá o městě.  
Koncepce nového informačního systému 
města Ostrova, tzv. totemů, vycházela  
z nového logomanuálu města. Návštěvní-
ci zde naleznou kromě stručného popisu 
dané památky také několik fotografií.  
A protože pokrok nezastavíme, obohatili 
jsme totemy i o možnost spuštění au-
diopopisu, videa a dalších informací, které 
lze zobrazit na chytrém telefonu. To vše  
v jazykových mutacích (CZ, DE, EN). K po-
kročilému obsahu se dostanete načtením 
QR kódu umístěného na totemu, takže 
jedinou podmínkou je připojení telefo-
nu nebo tabletu k internetu. Zajímavou 
novinkou je textová část věnovaná dě-
tem. Je uvozena oficiální insignií města - 

maskotem města (oranžovou veverkou 
v bílé elipse) - a text je volen umístěním 
i srozumitelností právě pro děti. V Ostro-
vě je umístěno celkem dvanáct takových 
totemů u nejvýznamnějších památek a tu-
ristických cílů s tím, že na zadní straně je 
zobrazen plán historické části města s vy-
značením místa, kde se nacházíte. Součás-
tí projektu byly také dvě orientační mapy, 
které najdete přímo před zámkem a na 
Mírovém náměstí naproti domu kultury. 
U vjezdu do Ostrova z Větrného vrchu vy-
rostl billboard, jehož aktuální plocha při-
pomíná 690 let od doby, kdy Ostrov získal 
městská privilegia. 
Informační a orientační systém vznikl  
v rámci projektu „Informační a navigač-
ní prvky pro cestovní ruch v Ostrově - 
I. etapa“. Poskytovatelem dotace je Minis-
terstvo pro místní rozvoj ČR, dotační pro-
gram „Národní program podpory cestov-
ního ruchu v regionech (11772)“. Celkové 
náklady: 581 768 Kč, poskytnutá dotace: 
290 884 Kč. Zhotovitelem se na základě 
výběrového řízení stala firma Azus Březo-
vá, s. r. o. 
Cílem projektu bylo vedle zlepšení orien-
tace ve městě také zlepšení vzhledu  
a jednotnosti různých informačních prv-
ků. Nové totemy nahradily dožilé cedule 
z počátku tohoto tisíciletí a došlo k od-

stranění označení, která vznikala v prů-
běhu několika desetiletí. Současné řešení 
je plně v souladu s požadavky památkové 
péče. I přesto se ale v některých místech 
potkávají různé informační systémy, které 
vznikly v rámci různých projektů. Napří-
klad v parku najdete vedle nových totemů 
také Zámecká zastavení a Znovuoživené 
Krušnohoří. To ale v žádném případě není 
na škodu. Zámecký park je místo, kde se 
setkává minulost se současností a vedou 
sem kroky snad každého návštěvníka měs-
ta. Věříme, že dostatek informací, které 
nový informační systém nabízí, umocní 
zážitek každému návštěvníkovi i obyvateli 
našeho města. 

Marek Poledníček
místostarosta města Ostrov

Projekt Informační a navigační prvky pro 
cestovní ruch v Ostrově - I. etapa byl rea-
lizován za přispění prostředků státního 
rozpočtu České republiky z programu Mi-
nisterstva pro místní rozvoj.
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je vnímat. Své město známe a s drobnou mírou nadsázky lze říci, že chodíme téměř všude poslepu. Informační systém 
je však důležitý, je to pevná součást destinačního managementu a vypovídá o městě.   

Koncepce nového informačního systému města Ostrova, tzv. totemů, vycházela z nového logomanuálu města. Návštěvníci zde 
naleznou kromě stručného popisu dané památky také několik fotografií. A protože pokrok nezastavíme, obohatili jsme totemy 
i o možnost spuštění audiopopisu, videa a dalších informací, které lze zobrazit na chytrém telefonu. To vše v jazykových 
mutacích (CZ, DE, EN). K pokročilému obsahu se dostanete načtením QR kódu umístěného na totemu, takže jedinou 
podmínkou je připojení telefonu nebo tabletu k internetu. Zajímavou novinkou je textová část věnovaná dětem. Je uvozena 
oficiální insignií města - maskotem města (oranžovou veverkou v bílé elipse) - a text je volen umístěním i srozumitelností právě 
pro děti. V Ostrově je umístěno celkem dvanáct takových totemů u nejvýznamnějších památek a turistických cílů s tím, že na 
zadní straně je zobrazen plán historické části města s vyznačením místa, kde se nacházíte. Součástí projektu byly také dvě 
orientační mapy, které najdete přímo před zámkem a na Mírovém náměstí naproti domu kultury. U vjezdu do Ostrova 
z Větrného vrchu vyrostl billboard, jehož aktuální plocha připomíná 690 let od doby, kdy Ostrov získal městská privilegia.  

Informační a orientační systém vznikl v rámci projektu „Informační a navigační prvky pro cestovní ruch v Ostrově - I. 
etapa“. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, dotační program „Národní program podpory 
cestovního ruchu v regionech (11772)“. Celkové náklady: 581 768 Kč, poskytnutá dotace: 290 884 Kč. Zhotovitelem se na 
základě výběrového řízení stala firma Azus Březová, s. r. o.  

Cílem projektu bylo vedle zlepšení orientace ve městě také zlepšení vzhledu a jednotnosti různých informačních prvků. Nové 
totemy nahradily dožilé cedule z počátku tohoto tisíciletí a došlo k odstranění označení, která vznikala v průběhu několika 
desetiletí. Současné řešení je plně v souladu s požadavky památkové péče. I přesto se ale v některých místech potkávají různé 
informační systémy, které vznikly v rámci různých projektů. Například v parku najdete vedle nových totemů také Zámecká 
zastavení a Znovuoživené Krušnohoří. To ale v žádném případě není na škodu. Zámecký park je místo, kde se setkává minulost 
se současností a vedou sem kroky snad každého návštěvníka města. Věříme, že dostatek informací, které nový informační 
systém nabízí, umocní zážitek každému návštěvníkovi i obyvateli našeho města.  

Ing. Marek Poledníček 
místostarosta města Ostrova 

 

Projekt Informační a navigační prvky pro cestovní ruch v Ostrově - I. etapa byl 
realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu 
Ministerstva pro místní rozvoj. 

 

 

 

 STRÁŽNÍCI CHYTALI
KRAJTU I LEGUÁNA

Nestává se příliš často, aby na služebnu 
městské policie volal vystrašený muž s tím, 
že má na svém WC hada, který rozhodně 
není jeho. Na místo byla vyslána hlídka, 
která zjistila, že se jedná o krajtu, jež za-
bloudila do toalety. „Na místě byl kontak-
tován odchytář, který s hlídkou MP Ostrov 
hada odchytil a převzal si jej do další péče,“ 
popisuje velitel Městské policie Ostrov La-
dislav Martínek.

Shodou okolností se i další hlášení týkalo 
exotického plaza a shodou okolností bylo 
stejné i místo, kde se vyskytoval. „Tento-
krát se jednalo o leguána, a to opět v uli-
ci Kollárova. Na místě byl plaz odchycen  
a převezen do útulku. Bylo zjištěno, že le-
guán nepatří stejnému majiteli jako kraj-
ta, ale že zvířata měla útěkový den ve více 
domácnostech,“ doplnil velitel s tím, že do 
třetice odchytávali strážníci pět zaběhlých 
ovcí v ulici Karlovarská. 

(kor)

Výuka technických oborů bude na ostrov-
ských školách probíhat v nových a velmi 
moderních učebnách. Jejich rekonstruk-
ce na třech školách probíhaly v minulých 
měsících a vedle modernizace se všude 
jednalo i o zajištění bezbariérovosti. 
„Rekonstrukce učeben se týkaly škol Má-
jová, Masarykova a My-
slbekova. Rekonstrukce 
uče ben byly dokončeny 
v květnu a červnu letoš-
ního roku,“ říká místosta-
rosta Ostrova Marek Po-
ledníček. 
Na Základní škole Masa-
rykova byla realizována 
rekonstrukce učebny dí-
len, včetně jejího vybave-
ní nábytkem a vybavení 
nářadím. Současně byl 
instalován výtah s napo-
jením na jednotlivá pod-
laží. Realizace přestavby 
v Základní škole Májová 

řešila vestavbu učebny se sociálním záze-
mím, skladovacím prostorem a celkovým 
vybavením nábytkem s dodáním poža-
dovaného nářadí a dílenského vybavení.  
I tady byl instalován nový výtah. A stejné 
práce byly provedeny i na Základní škole 
Myslbekova.                                             (red)

Nové učebny jsou dokončeny a od září začnou sloužit 
odborné výuce.
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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

VIVALDIHO TÓNY VE DVORANĚ PATŘILY VÝJIMEČNÝM

Stalo se již tradicí, že město Ostrov oce-
ňuje každoročně mimořádné osobnosti, 
které vykonaly významný čin, svou prací 
velkou měrou přispěly k rozvoji města 
Ostrov a ke zvýšení kvality života jeho 
občanů. Toto ocenění se také uděluje 
za celoživotní zásluhy, rovněž může být 

uděleno in memoriam. V letošním roce 
byl slavnostní podvečer ve Dvoraně vě-
nován také ostrovským sportovcům, kte-
ří úspěšně reprezentovali město.

Ocenění Občan města roku 2020 bylo 
uděleno MUDr. Alici Valentové, diabe-
toložce a internistce, za její dlouhole-
tou práci v oboru a aktivity ve prospěch 

diabetiků. Rada města doporučila Za-
stupitelstvu města Ostrov udělit toto 
ocenění rovněž Vladimíru Křížovi, za mi-
mořádné a obětavé nasazení při pande-
mii covid-19. Dále byli nominováni: Jana 
Dvořáková, za její dlouholetou činnost 
v oblasti uměleckých řemesel, kultury  

a cestovního ruchu; Ing. Josef Macke, za 
jeho dlouholetou badatelskou a publi-
kační činnost v oblasti historie; Václav 
Nekola, in memoriam, za jeho dlouho-
letou řezbářskou činnost a udržování 
tradice lidového řemesla; Pavel Rogac-
zewski, in memoriam, za jeho celoživotní 
činnost pro zrakově postižené a orga-

nizaci kulturních i společenských akcí,  
a Ing. Jiří Žemlička, za jeho dlouholetou 
činnost ve Svazu tělesně postižených 
ČR, z. s., pořádání akcí a rekondičních 
pobytů. Všichni nominovaní nebo jejich 
zástupci obdrželi z rukou starosty měs-
ta Jana Bureše a místostarosty Marka 
Poled níčka grafické listy. 

Vedení města poděkovalo rovněž 
úspěšným sportovcům, mezi něž patřili 
např. Martin Čechman (dráhová cyklis-
tika), Petr Lindák (kulturistika naturální 
v kategorii physically challenge), junior 
Jiří Donda (orientační běh – MISTR ČR 
na klasické trati) nebo tanečnice sku-
piny Mirákl Lucie Bursíková (v soutěži 
Tanečník roku 2021 obsadila 1. místo  
v kategorii dospělí) a Simone Elen Lajdo-
vá (v soutěži Tanečník roku 2021 obsadi-
la 1. místo v kategorii junior, vyhrála titul 
absolutního vítěze napříč tanečními dis-
ciplínami). Ostrovským úspěšným spor-
tovcům byl věnován rozsáhlý příspěvek 
v květnovém OM. 

Závěrem vyjádřilo vedení města po-
děkování také Mgr. Ireně Konývkové za 
její dlouholetou činnost a pogratulovalo 
k získání Ceny Ministerstva kultury České 
republiky za celoživotní přínos v oboru 
dětského divadla, přednesu a dramatické 
tvorby.

Po slavnostním ceremoniálu zazněly ve 
Dvoraně zámku tóny Vivaldiho Čtvera 
ročních období v podání Karlovarského 
symfonického orchestru (sólo na hous-
le: Jakub Sedláček, koncertní mistr KSO, 
cembalo: Renata Pitrová).

Zuzana Železná
  referent Odbor kanceláře starosty  

a vnitřní správy Městského úřadu Ostrov

Město Ostrov ocenilo osobnosti, které vykonaly významný čin, svou prací velkou měrou 
přispěly k rozvoji města Ostrov a ke zvýšení kvality života jeho občanů.

Počestné pan
ardubické

 1944 / 3. 8. / 18.00 hod.

Provdám svou ženu
1941 / 17. 8. / 18.00 hod.

To byl český muzikant
1940 / 31. 8. / 18.00 hod.

 

Filmové podvečery
se Zitou Kabátovou

 

3 FILMY
ZA 100 KČ

ZVÝHODNĚNÁ CENA

kostel Zvěstování Panny Marie - Ostrov

+ 420 724 509 287 ic@dk-ostrov.cz dkostrov.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

KRUŠNOHORSKÝM VÝLETNÍM NOVINÁM POŽEHNAL OSTROVSKÝ  
FARÁŘ PŘI OTEVŘENÍ INFORMAČNÍHO CENTRA V JÁCHYMOVĚ

Ačkoli jsou Krušnohorské výletní noviny již 
pár týdnů na světě, na svůj křest si počkaly,  
a to záměrně!  

Tvůrci vybrali příležitost zahájení 115. lázeňské 
sezóny v Jáchymově. Na tomto místě se dne 1. 7. 
nejen žehnalo lázeňským pramenům, ale oteví-
ralo se i nové návštěvnické infocentrum v hotelu 
Astoria, které si obléklo hornický kabátek. Nava-
zuje na něj totiž i nově vybudovaná Prohlídková 
štola Astoria, která svým návštěvníkům zpro-
středkuje zážitek téměř totožný s návštěvou 
Dolu Svornost. Ten je běžným návštěvníkům  
z bezpečnostních a provozních důvodů již  
k prohlídkám uzavřen. Právě Svornost se stala 
předlohou pro toto unikátní pojetí infocentra. 

A protože ve výletních novinách zaujímá své 
místo i město Jáchymov a jeho historie a památ-
ky, ale i unikát jednoho prvenství - první rado-
nové lázně na světě se všemi svými lákadly nejen 
pro pacienty, ale i běžného návštěvníka, vybrali 
jsme si právě tuto příležitost. Kromě zážitku pro-
cházky štolou uvidí běžný návštěvník i autentic-
kou projekci filmu Magické místo Jáchymov, prá-
vě z Dolu Svornost – dolu s více jak 500 let starou 
historií, posledního funkčního dolu v Evropě. 
V hloubce 500 m vyvěrá zázračná radono-
vá voda, která ročně navrací zdraví tisícům 
lidí z celého světa už od počátku 20. století.   

Žehnání výletních novin se ujal odcházející 
ostrovský farář pan Marek Hric, kterému asis-
toval zároveň nově nastupující ostrovský farář 
Krzysztof Dędek. A to za přítomnosti tvůrců 
výletních novin Dity Poledníčkové (město  

Ostrov), Lenky Vaňkové (MAS Krušné hory) 
a Kateřiny Krumphanzlové (Sdružení Krušné 
hory – západ).

Po skončení většiny protiepidemických ome-
zení a při postupném rozvolňování byla tato 
akce příslibem, že svět se začíná ubírat opět 
do veselejších tónů. Z lázeňského parku zněl 
kolonádní orchestr, návštěvníci lázní, obyvatelé 
Jáchymova, ale i návštěvníci odjinud korzovali 
a byla vidět radost. Generální ředitel jáchymov-
ských lázní Eduard Bláha přivítal všechny pří-
tomné i za přítomnosti horníků. Slavnostního 
aktu se zúčastnili zástupci kraje, měst Jáchymo-
va, Ostrova a Loučné pod Klínovcem, ale i zá-
stupci Skiareálu Klínovec. 

Při čtení těchto řádků se nacházíme v druhé 
polovině prázdnin. Udělejte si program, ať už 
jednotlivci nebo rodiny. A pozvěte přátele či 
známé na zajímavý výlet. Zdejší oblast nabízí 
nespočet zážitků. Krušnohorské výletní noviny – 
to je 12 stran tipů, kam vyrazit.

Noviny jsou bezplatně k vyzvednutí v obou 
ostrovských infocentrech, ale potkáte je jistě 
i jinde. V elektronické podobě na icostrov.cz 
(www.icostrov.cz/Vyletni-noviny-2021)

Dita Poledníčková
manažer cestovního ruchu,  

Městského úřadu Ostrov

Ostrovský farář Marek Hric požehnal prvnímu 
vydání Krušnohorských výletních novin.

V covidové, postcovidové i mezicovidové – zkrát-
ka v dnešní době i Česká televize přemýšlela, jaké 
aktivity svým příznivcům v létě nabídne. A pro-
tože se všechny tyto aktivity a projekty chystají  
s dostatečným předstihem, vsadila na jistotu  
a tou je volný pohyb venku – ve městě, v přírodě. 

PRO DOSPĚLÉ připravila Česká televize ve 
spolupráci s ČT ART tzv. ARTOULKY – tipy na 
výlety a vycházky za uměním 20. a 21. století. 
Jak se Artoulky dostaly do Ostrova? Byla jsem 
oslovena Českou televizí se slovy: „Ostrov je 
opravdu zajímavé město a my bychom ho 
velmi rádi zařadili mezi další zajímavá místa  
z hlediska architektury, kdy se v jednom městě 
skloubí historie od prvopočátku architektury 
až po architekturu 50. let XX. století, a víme, 
že je město de facto rozděleno na dvě čás-
ti – starou a novou. Měla byste zájem s námi 
na pozvání do vašeho města spolupracovat?“ 
Odpověď zněla: „Samozřejmě, co mohu jiné-
ho říci? Jsem moc ráda a připravíme všechny 
podklady. To je přesně to, co se snažíme nyní 
propagovat i v jiných mediálních vrstvách,  
a obzvlášť v dnešní době.“ Tak vznikla spolu-
práce a výsledkem je zařazení Ostrova mezi 
umělecky zajímavá místa v ČR. Více informací 
a tipů, kam vyrazit a co zajímavého vidět, lze 
najít přímo na webu  
https://art.ceskatelevize.cz/artoulky. 

Projekt Artoulky vznikl ve spolupráci s Asociací 
turistických informačních center České repub-
liky a turistickými infocentry v České republice. 
V Informačním centru Na Zámku si můžou 
návštěvníci vyzvednout originální artoulkový 
leták s mapou místa a vytipovaných zajíma-
vých cílů.
LOVU UMĚNÍ ZDAR! 
PRO DĚTI připravila Česká televize ve spo-
lupráci s ČT Déčko letní soutěž s názvem 
ZASTAV NEČAS.
Zde jen krátká upoutávka: 
Ajajajaj! Na Déčku se zbláznilo počasí! Princez-
na Prga brzy přišla na kloub tomu, co se stalo: 
Stromděd Počas, který od nepaměti košatěl 
hustým listovím, je najednou dočista holý. Pří-
rodní moudrost vepsaná do jeho listů se rozle-
těla do všech stran. 
Část listí to zaneslo až k nám na Zemi, a tak 
budou na Déčku potřebovat pomoc  – tvoji 
pomoc. Pomůžeš listí posbírat a vrátit zpět na 
Déčko, aby příroda přestala bláznit a počasí se 
vrátilo do starých dobrých kolejí?
Celou hru a její smysl naleznete na stránce 
www.zastavnecas.cz. 
A co tedy musím udělat?
Na stránce www.zastavnecas.cz se regist-
rujte nebo přihlaste k Déčko účtu a podle 
mapy si naplánujte tři výlety tak, aby aspoň 
jeden byl v mapě značen červenou značkou 
a aspoň jeden zelenou značkou (můžete tedy 
absolvovat dva výlety na červené stanoviště  

a jeden výlet na zelené stanoviště, nebo na-
opak dva výlety na zelené stanoviště a jeden 
výlet na červené stanoviště). Na každém stano-
višti získejte heslo, které poté zadejte na webu  
www.zastavnecas.cz nebo v mobilní aplikaci 
Léto s Déčkem.
Kolik výletů musím absolvovat?
Pro účast v soutěži minimálně tři – potřebujete 
získat hesla ze dvou stanovišť červených
a jednoho zeleného, nebo naopak ze dvou sta-
novišť zelených a jednoho červeného.
Co můžu vyhrát?
Soutěžíme o 10 školních setů Baagl a knížek 
Planeta je Prga, 100 stahovacích batůžků Baagl 
a nákrčníků od České spořitelny a 1 000 anti-
stresových hraček POP IT.
Informační centrum Na Zámku se pro děti 
stane jedním ze stanovišť, kde získají po-
třebné heslo k soutěži. 
Na účast v tomto soutěživém dětském projek-
tu ČT jsme kývli ze stejného důvodu. Najít si 
čas a chuť doprovodit děti ven, poznat okolí, 
strávit čas společně a zábavou. V Informačním 
centru Na Zámku obdrží děti malou pozor-
nost, letáček, a bude-li třeba, i soutěžní list. 
Předkládám všem čtenářům jako zajímavé tipy 
pro 2. polovinu léta a prázdnin. Více informací 
naleznete na icostrov.cz v článcích, kde pravidel-
ně informujeme o dalších možných aktivitách. 

Dita Poledníčková
manažer cestovního ruchu,  

Městského úřadu Ostrov

ČESKÁ TELEVIZE MÁ SVÉ LETNÍ PROJEKTY I V OSTROVĚ
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V případě zájmu kontaktujte město Ostrov, odbor majetku města: Milan Veselý, tel.: 354 224 915, 
e-mail: mvesely@ostrov.cz, Pavla Neumannová, tel. 354 224 911, e-mail: pneumannova@ostrov.cz

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

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

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

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

Nabídka pozemků v Horním Žďáru

AKTUALITY

SOS 2021 – SLAVNOST OSTROVSKÉHO STROMU
Letos na jaře ostrovské obyvatele překva-

pilo pokácení letitého buku v Zámeckém 
parku. Vyvolalo to takový ohlas, že se na 
úrovni městského zastupitelstva začalo 
okamžitě řešit, co s ležícím kmenem udě-
lat. První verzí bylo sochařské sympozium, 
realizace se ujal dům kultury. Variant za-
měření plánovaného sympozia a zúčast-
něných řezbářů se vystřídalo více, ale vždy 
byla v centru zájmu socha z onoho jednoho 
„našeho“ buku, až jsme se rozhodli oslovit 
skutečně jen jednoho výtvarníka, paní Jit-
ku Kůsovou Valevskou, sochařku a malířku 
z nedalekého Klášterce nad Ohří. Zadání 
není jednoduché, dřevěná socha by měla 
vystihovat motto: ZROZENÍ – ROZKVĚT 
– ZÁNIK - ZNOVUZROZENÍ. Jakýsi kolo-
běh života i historických událostí, který je  
v mnoha ohledech v našem kraji i městě 
stále přítomný.
Oslovili jsme hlavní aktéry akce a položili 
jim pár otázek.
Ing. Milena Nováková, Ph.D., znalec  
v oboru ochrana přírody, odvětví den-
drologie, je zhotovitelem dendrologického 
průzkumu stromů v Zámeckém parku spo-
lu s týmem zkušených arboristů.
Jak jste poznali, že je buk nemocný? 
Buk – Fagus sylvatica rostl jako solitéra na 
velmi exponovaném místě v travnaté ploše 
před letohrádkem. Báze kmene se nacháze-
la v těsné blízkosti mlatové cesty.
Měl silně poškozené povrchové kořeny 
a kořenové náběhy, na kmeni se nacházely 
četné praskliny a nekrózy. Vysoko na kmeni 
byly zjištěny plodnice dřevokazné houby. 
Ze silných kosterních větví se již odlupovala 
borka. Strom již mnoho let silně prosychal. 
V minulých letech u něj byla provedena 
obvodová redukce koruny, při které došlo 
jednak k odstranění suchých větví a také 
ke snížení těžiště stromu a zmenšení nápo-
rové plochy pro vítr. Pokud by strom měl 
dobrou fyziologickou vitalitu a byl do bu-
doucna životaschopný, na redukci koruny 
by zareagoval vyšší aktivitou ve spodních 
částech koruny, k tomu bohužel nedošlo  
a strom i nadále silně prosychal a od vrcho-
lu postupně odumíral. 
Co by hrozilo, kdyby se takto poškozené 
stromy nepokácely?
Pokud by se poškozené a silně prosychající 
stromy ponechaly bez jakéhokoli zásahu, 
znamenalo by to vzhledem k frekvenci po-
hybu osob v parku vysoké riziko ublížení na 
zdraví, nebo vzniku škody značného rozsa-
hu.  
Jak se Vám líbí téma sochy Zrození – roz-
květ – zánik – znovuzrození?
Téma je krásné a odpradávna se objevuje 
v mnoha výtvarných oborech. Záleží na 
způsobu zpracování. Nevím, jak si autor so-

chy poradí s přenesením vnímání životních 
cyklů do hmoty dřeva. Výsledek může být 
tristní a zároveň povznášející, motivující, 
vedoucí k zamyšlení, nebo jen připomenu-
tím pomíjivosti. Se dřevem je to kompliko-
vanější, jeho trvanlivost nemusí být dlou-
hodobá. Buk byl poškozený, i když kmen 
mnozí povrchně považovali za nenarušený. 
Pokud se podaří plastikou vyjádřit přiroze-
nost vzniku a zániku, může být dílo obdi-
vuhodné. Vznikající plastika může být více 
metamorfózou než mementem. Přála bych 
plastice ve výrazu podobenství, potěšení 
a nádech spirituality. Buk nebyl pokácen 
svévolně, ale odůvodněně. Stromy mají 
omezenou životnost, mohou být krásné 
i jako senescentní, doupné, křivé, nebo zra-
něné, ale ve veřejném prostoru musí být 
především bezpečné. Kácení stromů patří 
mezi neodmyslitelnou lidskou činnost, po-
kud má své opodstatnění. V oboru zahrad-
ní architektury patří pila i sekyra k nezbyt-
ným nástrojům při tvorbě děl, jejichž krása 

mnohdy nastupuje až za několik lidských 
generací. Důležité je umění jejich použití  
s respektem k mládí i stáří. Park se stromy je 
zahradou uměle vytvořenou, proto i péče 
o stromy je specifická, oduševnělá i ma-
nuálně náročná, specializovaná, občas těž-
ko definovatelná.
Mgr. Lukáš Lerch, ředitel Domu kultury 
Ostrov
Můžete představit paní sochařku?
Paní sochařka Jitka Kůsová dokáže s jem-
ností a citem pracovat nejen s materiálem, 
ale i s prostorem, do kterého socha přichází. 
Její ohromující a zároveň citlivé sochy na-
jdete v mnoha českých městech i v zahrani-
čí, tvoří z různorodých materiálů a výstavu 
jejích prací jste mohli vidět v ostrovském 
letohrádku v roce 2015.
 Jitka Kůsová Valevská, sochařka a malíř-
ka:
Co pro Vás znamená práce na takovéto 
zakázce?
V prvé řadě mě tato zakázka potěšila. Ale 
zároveň se cítím velmi zavázaná k věkům, 

po které zde takto urostlý strom žil. Snažím 
se představit si, jaké příběhy se udály pod 
jeho větvemi. Samozřejmě vyvstávají také 
myšlenky, zda i naše doba zasadila semínka 
pro takové velikány.
Můžete přiblížit, jak se chystáte ztvárnit 
motto zadání?
Téma je dané, ale není mi proti mysli.  
I v dnešní době je správné uvědomit si, že 
vše má svůj čas. Narození - rozkvět - smrt. 
Já si život stromů personifikuji se životem 
člověka, lidské civilizace. My z dnešního 
pohledu nejsme schopní zhodnotit, zda se 
vydáváme správnou cestou. Nevíme, jestli 
náš rozvoj nebude i náš zmar. Tyto myšlen-
ky chci abstrahovat a možná se v hmotové 
kompozici objeví i stopa člověka.
Jak se drobná žena jako Vy vypořádává 
technicky s kmenem téměř 5 m dlou-
hým?
Má drobnost je doplněná houževnatostí 
a mnoha zkušenostmi. Je to velká porce, 
ale nebojím se použít motorové pily.  Na-
štěstí mám několik kolegů, přátel v oboru, 
a trochu doufám, že kdyby bylo nejhůř, 
pomohou mi s řezy, pro které jsem fyzicky 
nenarostla. I když si tvrdošíjně myslím, že to 
zvládnu.
Jaroslava Uremović Jůnková, koordiná-
torka akce:
Můžete nám přiblížit, jak časově bude 
celá akce výroby dřevěné sochy probí-
hat?
Seznámení paní sochařky s kmenem už 
proběhlo, představivost jede na plné obrát-
ky a vznikají skici. Vlastní práce na kmeni 
začne koncem srpna v prostorech komu-
nálních služeb, nejprve bez přítomnosti di-
váků. Bude potřeba kmen ořezat, odstranit 
nadbytečnou hmotu. Občané budou moci 
průběžně pozorovat detailní práci sochař-
ky v Zámeckém parku v týdnu od 6. září.
Vlastní Svátek ostrovského stromu SOS 
2021 se uskuteční v sobotu 11. 9. od  
13 hodin v blízkosti letohrádku. Nejenže 
budeme svědky dokončování sochy, ale 
pro návštěvníky bude připraven bohatý 
program. V různých dílničkách si z odřezků 
buku budou moci malí i velcí něco vyrobit. 
Čekají nás i zajímavosti spojené se stromy, 
ochranou přírody a prací se dřevem. Bude-
me se snažit také spočítat letokruhy, určit 
věk poraženého stromu a vytvořit jakýsi 
kalendář historických událostí, které strom 
zažil. Předpokládaný věk je asi 200 let, tak 
mohou naši občané začít přemýšlet, které 
události ve všech oblastech lidského počí-
nání stojí v tomto období  k zaznamenání. 
K pohodě bude hrát živá hudba a najdou se 
i dobroty a občerstvení.

    Tým Domu kultury Ostrov

Pokácení letitého buku překvapilo letos na 
jaře mnoho obyvatel.



www.ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.cz 93www.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

KULTURA

OPEN AIR  
MUZIKANTSKÉ  
POZDNÍ ODPOLEDNE 

BEATOVÉ LETOKRUHY BUDOU V ZÁMECKÉM PARKU

Tímto srdečně zveme všechny příznivce 
dobré muziky, lahodných nápojů i růz-
ných pochutin na ojedinělou vzpomín-
kovou akci, která se koná dne 14. 8. 2021 
od 15.00 hod., a to v malebném prostředí 
mezi domy, v areálu restaurace Atlantis  
v Ostrově. 

Tato výjimečná akce je věnována všem 
muzikantům, kamarádům a přátelům, 
kteří již nemají tu možnost, aby rozdávali 
radost na tomto pozemském světě. 

Letos se můžete těšit na kapely: MILAN 
KUČERA & hosté (Karlovy Vary), FER-
NETICI (Karlovy Vary), TSUNAMI (Veli-
chov), 4R (Ostrov) a závěr dne bude pat-
řit kapele LAZARETH (Ostrov).  

Touto cestou bychom velmi rádi podě-
kovali městu Ostrov za poskytnutý spon-
zorský příspěvek, bez kterého by tato 
akce byla jen stěží realizovatelná, a dále 
i majiteli restaurace Atlantis za poskytnu-
tí celkového zázemí.

Neváhejte a zavítejte, budeme se na Vás 
těšit, protože bez Vás by to nebylo ono... 

Pořádající kapela 4R Ostrov

Společnost Beatových letokruhů spolu s Domem kultury Ostrov vás srdečně zvou na 
třetí pokračování mikro festivalu a setkání bigbeatových legend Karlovarska v sobotu 
21. 8. 2021 od 14.00 hod. v Zámeckém parku Ostrov. Vystoupí Drum band, Whitesnake, 
Max&Petr, Greyhound, Crash a Black Moon. Vstup volný. Těšíme se na vás!                (red)

ZÁMECKÉ DIVADLO - ZNOVUSJEDNOCENÍ KOREJÍ
Chebské divadlo v Ostrově hrálo už ně-
kolikrát a dá se s klidem říct, že úspěšně. 
Tentokráte si pro divadelní fanoušky při-
pravilo opravdu pozoruhodnou hru fran-
couzského divadelníka Joëla Pommerata. 
Hra patří k nejhranějším titulům součas-
né evropské scény. Mozaika komických  
i melancholických příběhů, které dohro-
mady skládají barvitý obraz různých po-

dob lásky v moderním světě. Od lásky 
vášnivé po lásku platonickou, od lásek 
rodičovských po celoživotní přátelství, od 
lásky k nenávisti a zpátky. A především zas 
a znovu k oněm milostným paradoxům, 
které všichni tak dobře známe. Co si po-
čít s milovanou ženou, když ztrácí každý 
den paměť? Co s manželem, když se beze 
slova vrátí po deseti letech? A co s paní 

na hlídání, když děti nejsou k nalezení...?
Na to vše budeme hledat odpověď  
28. srpna od 20.30 hod. v Zámeckém 
parku, u knihovny. Vstupenka stojí  
60 Kč a můžete si ji zakoupit  v předpro-
deji domu kultury, osobně v íčku, online 
na našem webu: dk-ostrov.cz.

Tým Domu kultury Ostrov

ADMINISTRATIVNÍ ADMINISTRATIVNÍ 
 PRACOVNÍK  PRACOVNÍK 
VE SKLADUVE SKLADU

OPERÁTOR OPERÁTOR 
MECHANIKMECHANIK

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

NYNÍ POTŘEBUJEME  NYNÍ POTŘEBUJEME  
DOPLNIT NÁŠ TÝM O :DOPLNIT NÁŠ TÝM O :

SKLADNÍKSKLADNÍK

Chceš pracovat v jedné z nejzná-
mějších českých společností?
Hledáš stabilitu a jistotu 
dlouhodobého zaměstnání?
Chceš se přiučit něčemu novému?

Pak jsi pro nás ten pravý (ta pravá)!

Praxi nepotřebuješ!  
Vše potřebné tě naučíme, 
a dokonce Ti zařídíme 
oprávnění k řízení 
vysokozdvižného vozíku.

• skladníka, který bude řídit 
vysokozdvižný vozík (nepřetržitý 
provoz),

• administrativního pracovníka 
ve skladu, který bude pracovat 
na počítači a řídit vysokozdvižný 
vozík (dvousměnný provoz),

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

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

PŘEDSTAVUJEME PODOBU OSTROVSKÉ  
VEVERKY SIBY
Před několika týdny jsme v anketě vybrali 
jméno pro maskota, ostrovskou veverku. 
Vyhrála Siby. Nyní představujeme také její 
grafickou podobu, ve které s vámi bude 
komunikovat a provázet vás různými za-
jímavostmi a tipy. Setkáte se s ní na turis-
tickém FB města @mestoostrov, potkáte ji 
ale také v různých upoutávkách, soutěžích 
a propagačních materiálech připravova-
ných zejména pro děti.                          (red)

Představujeme podobu ostrovské veverky Siby 
Před několika týdny jsme v anketě vybrali jméno pro maskota, 
ostrovskou veverku. Vyhrála Siby. Nyní představujeme také její  
grafickou podobu, ve které s vámi bude komunikovat a provázet vás 

různými zajímavostmi a tipy. Setkáte se s ní na turistickém FB města 

@mestoostrov, potkáte ji ale také v různých upoutávkách, soutěžích a 
propagačních materiálech připravovaných zejména pro děti.   

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

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

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

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

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

Nabídka pozemků v Horním Žďáru

KULTURA
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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

SRPNOVÉ AKCE S DOMEM KULTURY
MÍSTO KONÁNÍNÁZEV AKCE POPIS

12. 8. / 17.00 hod. VOJTA VIOLINIST Vojta Violinist je multiinstrumentalista hrající na více 
nástrojů najednou, jako jsou housle, didgeridoo, buzuki, 
bansuri flétna a perkuse. Svým osobitým způsobem kom-
binuje motivy keltské a domorodé hudby, kdy za použití 
zvukové magie živého loopingu vytváří dojem, jako by 
hrála celá kapela. 

V tomto případě nepůjde jen o koncert, ale o pořad složený z filmového promítání filmu Yesterday a koncertu hudební skupiny The Beatles revival z Kladna. Film YESTERDAY, 
to je originální nápad, úžasné písničky a milá letní pocta Beatles. To vše uvidíte na velkoplošné obrazovce. Hlavním tahákem je samozřejmě i živý koncert hochů z Kladna. Jde 
o jednu z nejúspěšnějších evropských revivalových skupin - vystupuje od roku 1996 a má za sebou více než 1 700 úspěšných koncertů, TV natáčení, vystoupení v divadlech  
a kulturních centrech, festivalech, a to nejen v Čechách, ale i v Holandsku, Polsku, Francii, Maďarsku, na Slovensku, a dokonce v rodišti legendární čtveřice – severoanglickém 
Liverpoolu! Tematickým večerem si připomeneme tři velká výročí, která se v loňském roce pojila s legendární kapelou Beatles. V roce 2020 to bylo přesně 60 let od vzniku 
kapely, 50 let od náhlého rozpadu a 40 let od smrti Johna Lennona. Přijďte si s námi zabroukat s Beatles.

14. 8.  / 19.00 hod. BEATLES V PARKU

18. 8. / 19.00 hod. KLÁŠTERNÍ  
PODVEČER
 – TRIO CHOUETTE

Hudební trio Chouette k nám zavítá už potřetí. České 
evergreeny doplněné francouzskými šansony uslyšíme 
v podání harmonikáře Jindry Kelíška, kytaristy Jana Jandy 
a zpěvačky Elišky Sýkorové. Za nepřízně počasí proběhne 
akce v klášterním kostele. 

26. 8. / 17.00 hod. V TÉ SLADKÉ MOCI
OČÍ TVÝCH

Duet lidského hlasu a harfy v programu, v němž zazní ci-
tace z korespondence A. Dvořáka ve spojení s hudbou mi-
stra a jeho přátel. Pořad je postaven jako pocta Antonínu 
Dvořákovi a jeho současníkům - B. Smetanovi, L. Janáčko-
vi, P. I. Čajkovskému. Všichni, kteří mají rádi vážnou hud-
bu, se mají opravdu na co těšit…, na druhou stranu, tento 
pořad ocení i ti, kteří tak často na koncert vážné hudby 
nezajdou, ale mají citlivou a bohatou duši. Propojení harfy 
a zpěvu má své jedinečné kouzlo.

zámecký park Ostrov

předpolí kaplí klášterního areálu

Stará radnice

klášterní kostel Zvěstování Panny Marie

DATUM A ČAS

Martina Kociánová /zpěv/
a Kateřina Englichová /harfa/

POČESTNÉ PANÍ 
PARDUBICKÉ, 1944

3. 8. / 17. 8. / 31. 8.  
vždy od18.00 hod.

klášterní kostel Zvěstování
Panny MariePROVDÁM SVOU

ŽENU, 1941
TO BYL ČESKÝ
MUZIKANT, 1940

Filmy jsou vybrány jako pocta herečce, která 
v klášterním konventu studovala.

Filmy promítáme za každého počasí. Pokud je hezky, tak na letní scéně při MDDM, a pokud prší nebo 
tomu vše nasvědčuje, tak v kinokavárně domu kultury. Přidejte se do naší WhatsApp skupiny>letni kino 
a budete mít přehled o tom, kde se právě promítá, když počasí není ideální. Do skupiny vás přidá naše 
produkční Monika >Tel.: 725 990 855
Občerstvení na letní scéně: svařák, víno, pivo (alko, nealko), domácí limonáda, káva, čaj atd. To vše s milou 
obsluhou.

6. 8. / 13. 8. / 20. 8. 
/ 27. 8.   
vždy od 22.00 hod. BÁBOVKY

BOURÁK
ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC
HAVEL

5. a 6. 8. / 17.00 hod.

5. a 7. 8. / 19.30 hod.

6. 8. / 19.30 hod.,  
7. 8. / 17.00 hod.
12. 8.  / 17.00 hod.,  
13. 8.  / 3D / 17.00 hod.

12. a 14. 8.  / 19.30 hod.

13. 8. / 19.30 hod., 
14. 8. /17.00 hod.

19. a 20. 8. / 17.00 hod.

19. a 21. 8.  / 19.30 hod.

26.  a 27. 8.  / 17.00 hod. 

26. a 28. 8. / 19.30 hod.

27. 8. / 19.30 hod.,
28. 8. / 17.00 hod.

Léto máme v půlce a počasí je pořád tak nějak aprílové. Na počasí se tedy spolehnout nemůžeme, ale na to, že my v kulturáku pro vás 
připravujeme nové a nové akce, se spolehnout můžete. V srpnu jsme se zaměřili na hudbu, proto si můžete vychutnat hned několik koncertů.

FILMOVÉ VEČERY SE ZITOU KABÁTOVOU

KRÁLÍČEK PETR BERE 
DO ZAJEČÍCH

ROZHNĚVANÝ MUŽ

SHOKY & MORTHY: 
POSLEDNÍ VELKÁ AKCE

DUŠE

DENÍČEK MODERNÍHO
FOTRA
ČAS

TLAPKOVÁ PATROLA  
VE FILMU

VEČÍREK

REMINISCENCE

DRAČÍ ZEMĚ

ZÁTOPEK

CANDYMAN

20. 8. / 19.30 hod., 
21. 8. /17.00 hod.

Opět se vrací roztomilý a všemi oblíbený králičí lump Petr.

Jaké tajemství skrývá nová posila bezpečnostní firmy? Kdo je vlastně tajemný H. a jakou má minulost?

Co vše je ochoten udělat youtuber, když chce, aby ho lidé brali vážně?

Sofistikovaný příběh s mnoha kreativními nápady, smyslem pro detail a důležitým nadčasovým posel-
stvím.

Jak to může vypadat, když se muž ocitne na mateřské dovolené? Film vznikl na základě úspěšného blogu.

Představa, že bychom se ocitli na místě, kde čas běží mnohem rychleji, než je obvyklé, by asi každého vydě-
sila k smrti. Vítejte v noční můře servírované hororovým mágem M. Night Shyamalanem.
Psí záchranáři budou řešit mnoho zapeklitých problémů v atraktivním prostředí automobilových závodů.

Komedie o setkání bývalých spolužáků, kteří zjistí, že mluvit o skutečných pocitech je mnohem složitější, 
než se zdá.
Jeden vědec objeví způsob, jak znovu prožít svou minulost, a pomocí této technologie hledá svou dlouho 
ztracenou lásku.
Trojice neobvyklých hlavních hrdinů, drak, zlodějíček a horský šotek, se vydává na dobrodružnou výpravu.

Příběh o vítězstvích v lásce i ve sportu, k nimž je třeba především velké srdce.

Jeho jméno znají všichni, ale vyslovit si ho netroufne nikdo.

Vstupenky na všechny akce zakoupíte v předprodeji domu kultury, osobně v íčku, online na našem webu: dk-ostrov.cz. Sledujte nás na Instagramu: dum_kultury_ostrov, 
Facebooku: @dkostrov, webu: dk-ostrov.cz. Na našich webových stránkách pak najdete celý program domu kultury.

LETNÍ KINO DLE VAŠEHO VÝBĚRU

FILMOVÉ PREMIÉRY V DOMĚ KULTURY OSTROV
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SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři Ostrovského měsíčníku, 
milí spoluobčané.

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

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

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

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

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

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

Jan Bureš
starosta města

DEN SE STAROSTOU
Tradiční Dny se starostou, které 

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

PROČ SE LÍBAT POD TŘEŠNÍ
První máj je  tradiční český svátek 

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

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

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

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

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

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

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

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

Dita Poledníčková
manažerka cestovního ruchu

MěÚ Ostrov

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

Úryvek z lyricko-epické básně Máj
Karel Hynek Mácha

KULTURA

Každý rok  v době letních prázdnin se setká-
váme ve velkém sále v domě kultury při našem 
tradičním Letním setkání krajkářek. Sejdou se 
tu krajkářky z celé oblasti Krušných hor, a to 
nejen z české strany, ale i z Německa. Přijedou 

z Chomutova, Kovářské, Kadaně, Prunéřova, 
Jáchymova, Nejdku, Kraslic, Přebuzi, Odeře atd. 

Bývá to veselé setkání plné předávání si zku-
šeností a nových poznatků z naší činnosti. Vlo-
ni jsme musely naše setkání vzhledem k udá-
lostem zrušit, o to více se letos těšíme.

Ke zhlédnutí budou nejen  paličkovaná, ale 

i šitá krajka, krajka vyrobená podle starých 
podvinků, které se našly na půdách tady 
v Krušných horách, a další. Setkání se koná 
14. srpna od 8.00 do 15.00 hod. v domě kultury.

Nezapomeňte také na tradiční STARÁ  

ŘEMESLA, která se uskuteční 25. srpna na Staré 
radnici. K vidění kromě paličkování bude také 
drátování a dřevořezba.

Srdečně zveme příznivce tohoto krásného, 
starého řemesla. Přijďte se na nás podívat.

Jana Dvořáková
Spolek Krušnohorská krajka

VELKÉ LETNÍ SETKÁNÍ KRAJKÁŘEK

LE CABARET NOMADE - KALEIDO /  
POHLEDNICE Z CEST KOLEM SVĚTA

Malá cestovatelská pohádka pro děti od  
5 let a dospělé v útulném divadelním ša-
pitó na louce klášterní zahrady je připravena  

17. srpna ve dvou časech, od 15.00 a 17.00 hod.
Cesta tam a zase zpátky - cesta dovnitř 

a zase ven - cesta zpátky anebo tam. Cesta 
kolem světa, to není jen tak! A odkud jste 
přišli vy? Srdečně zveme všechny na malou, 
skladnou pohádku úžasného  Le Cabaret No-
made. Mezinárodní divadelní ansámbl spojuje 

fascinace starými kočovnými cirkusy a jarmar-
ky. Akci pořádáme ve spolupráci se spolkem 
Vzbuďme Vary. www.vzbudmevary.cz

POZOR!!! Omezená kapacita 25 osob DO 
STANU. Doporučujeme rezervaci místa na 
tereza@offcity.cz. Vstupné se bude platit na 
místě v den konání akce.

Tým Domu kultury Ostrov 
a Vzbuďme Vary

Na Staré radnici již měsíc běží vý-
stava, kde si můžete hrát! Svět kos-
tiček® nabízí k vidění tovární sety 
stavebnice Lego, ale také unikátní 
modely z vlastní tvorby. Za pozor-
nost stojí např. filmová tematika 
nebo výběr modelů z edice Lego 
Technic. 

V srpnu mají návštěvníci této vý-
stavy šanci vyhrát kilo stavebnice 
Lego. A jak? Bude zapotřebí trocha 
kreativity, umění si hrát a trocha 
lega, které už doma máte. Zkrátka, 
přineste nám na recepci Staré rad-
nice svůj výtvor ze stavebnice Lego 
a my ho vystavíme. Ze všech vysta-
vených  a poskládaných kostiček 
pak vybereme výherce/výherkyni 
ceny.

Abychom ale věděli, komu které 
dílo patří, je třeba zanechat i celé 
jméno a kontakt.

Navštívit Starou radnici můžete 
v nové, prodloužené otevírací 
době: úterý až pátek: 13.00 - 17.00 
hod., sobota až neděle: 11.00 - 
17.00 hod.

Soutěž bude ukončena 24. srpna 
a vyhlášení vítěze pak proběhne  
1. září v 15 hodin na Staré radnici. 
V tento den si může každý z účast-
níků soutěže svoje dílo zase odnést 
domů.

Těšíme se na vaše nápady a kos-
tičkové výtvory.

Tým Domu kultury Ostrov

SOUTĚŽ O KILO LEGA

OSTROVSKÉ TRHY
Na Mírovém náměstí v Ostrově 
se každý měsíc konají trhy. Při-
nášíme vám seznam termínů do 
konce roku 2021, abyste si je mohli 
zaznamenat do svého kalendáře. 

20. 8., 17. 9., 15. 10., 12. 11. a 10. 12.  

Trhy začínají v 10 hodin a končí ob-
vykle vyprodáním zásob. Produkty 
se každý měsíc mohou lišit. Vše zá-
leží na termínech, které mají trhov-
ci již domluvené v jiných městech.

Tým Domu kultury Ostrov

Tradiční setkání krajkářek se v Ostrově uskuteční 14. srpna. 

Do šapitó v klášterní zahradě jste zváni na malou cestovatelskou pohádku. 
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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

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

80' - 90' PARTY

4.9.2021
ZÁMECKÝ PARK OSTROV

DANCEPARADE CZ

zažijte nejlepší okamziky pod otevřeným nebem

PAR TNEŘI : MEDIÁLNÍ  PAR TNEŘI :

VSTUPENKY NA:

OPEN 17:00
START 18:00

WUNSIEDEL – KULTURNÍ MĚSTO ČECHY–BAVORSKO
V úterý 22. 6. 2021 se v zastoupení sta-

rosty Jana Bureše zúčastnil zastupitel Josef 
Železný tiskové konference v partnerském 
městě Wunsiedel, která se uskutečnila  
u příležitosti zahájení projektu Kulturní 
město Čechy–Bavorsko – v tomto roce je 
právě Wunsiedel tímto městem. Projekt 
Kulturní město Čechy–Bavorsko prezentu-
je pod heslem „3 české regiony + 3 bavor-
ské regiony = 1 evropský kulturní region“ 
rozmanitý kulturní život těchto sousedních 
regionů.  Konference se zúčastnil starosta 
města Nicolas Lahovnik, místostarostové 
Manfred Söllner a Alexander Fuchs, rad-
ní Carolin Kammerer, generální konzulka 
České republiky v Mnichově Kristina Laris-
chová, prezident Euregia Egrensis a zemský 
rada Petr Berek, Pablo Schindelmann (ba-
vorsko-české Týdny přátelství Selb 2023), 
ředitelka Centra Bavaria-Bohemia Veronika 
Hofinger a David Bender – referent centra. 
Pomyslnou štafetu předal městu Wunsiedel 
Andreas Feller, starosta města Schwandorf, 
které bylo kulturním městem v roce 2020. 
Josef Železný představil ve svém projevu 
historii partnerství obou měst a výhled dal-
ší možné spolupráce. V kulturním pavilonu 

umístěném na náměstí před wunsiedelskou 
radnicí budou prezentovány propagační 
materiály a nový image film města Ostrov.

 Zuzana Železná, 
referent Odboru kanceláře starosty  

a vnitřní správy Městského úřadu Ostrov

Německý Wunsiedel je v letošním roce Kulturním městem Čechy-Bavorsko. 
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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

ROZHOVOR

Farář Marek Bonaventura Hric sloužil 
dlouhých šestnáct let na ostrovské far-
nosti. Jaký byl jeho původní úkol a co mu 
přinášelo největší radost, si přečtěte v ná-
sledujícím rozhovoru.

Končíte službu v ostrovské farnosti. 
Strávil jste na západě Čech mnoho let. 
S jakými pocity jste sem přicházel, co 
jste od služby v Ostrově očekával a co 
bylo vaším úkolem? 
Do Ostrova jsem nastoupil po sedmi le-
tech služby v Rokycanech.  Na začátku 
mého působení v Ostrově, Jáchymově 
a okolí jsem si říkal, že  bych chtěl vnést 
aspoň jiskru duchovního světla do života 
lidí v tomto kraji. Zároveň jsem měl sjed-
notit činnost farností Ostrov a Jáchymov 
do jednoho celku. Šestnáct let služby na 
území těchto farností snad nese svědectví, 
že se to povedlo. 

Co vás během vaší služby v Ostrově 
nejvíce naplňovalo a co naopak způso-
bovalo největší trápení? 
Nikdy jsem se necítil jako úředník. Vždy 
jsem byl raději mezi lidmi. Proto bylo 
mojí radostí pracovat pro lidi a s lidmi.  
A naopak největším utrpením bylo úřado-
vání. U „papíru“ jsem vždy trpěl nejvíce. 

Život v Krušných horách nebyl nikdy 
úplně jednoduchý. Co vám z tohoto 
regionu takříkajíc přirostlo k srdci a co 
vám bude chybět? 

Jak už jsem zmiňoval, nejvíce radosti jsem 
prožil s lidmi.  Ten největší dar byli vždy 
lidé. To nejcennější byly a jsou vztahy. 

Měl jste na starost mnoho kostelů  
v regionu, je nějaké místo, které jste 
měl obzvláště rád? 
Z kostelů jsou to dva, které už nestojí. Je 
to klášter kapucínů na Mariánské a kostel 
sv. Václava na Ryžovně. 

Poslední dva roky jsme prožili s koro-
navirovou pandemií. Jak se tato nemoc  
a problémy s ní spojené projevily na li-
dech, jejich vnímání světa, Boha a života? 
Myslím, že už se projevuje u lidí větší 
zamyšlení nad smyslem života.  Nijak vý-
razně.  Ale v poslední době jsem měl více 
rozhovorů i s lidmi, kteří se k církvi nějak 
zvlášť nehlásí. Zároveň jsme v církvi obje-
vili větší prostor pro virtuální komunikaci 
a službu. 

Co budete klást na srdce svému ná-
stupci? V čem by měl pokračovat a na 
co by neměl zapomínat? 

Můj nástupce je se mnou v Ostrově už 
od září 2020. Leccos už pomalu převzal. 
Navazuje i na vybudovanou spolupráci 
s městy a obcemi. Myslím, že je důležité, 
aby v tom pokračoval i nadále. 

Odcházíte do Klatov. Jak se na nové pů-
sobiště těšíte, co si od nového regionu, 
nových věřících a nové farnosti slibuje-
te a co očekáváte? 

Klatovy jsou zcela jiné v počtu i v životě 
farníků. Spíše se budu snažit je nejprve 
trochu poznat. Z toho pak budu vycházet. 

     

Roman Kořinek

BYLO MOJÍ RADOSTÍ PRACOVAT S LIDMI A PRO LIDI V KRUŠNOHOŘÍ, 
ŘÍKÁ MAREK HRIC, KTERÝ KONČÍ SLUŽBU NA OSTROVSKÉ FARNOSTI

Farář Marek Hric (vlevo) s emeritním 
biskupem Františkem Radkovským.

Faráře Marka Hrice můžete potkat na motorce, která patří k jeho oblíbeným dopravním 
prostředkům.

Odpočinek, relax i zábavu hledá farář Marek Hric i při futsalu.
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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:
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SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři Ostrovského měsíčníku, 
milí spoluobčané.

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

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

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

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

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

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

Jan Bureš
starosta města

DEN SE STAROSTOU
Tradiční Dny se starostou, které 

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

PROČ SE LÍBAT POD TŘEŠNÍ
První máj je  tradiční český svátek 

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

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

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

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

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

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

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

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

Dita Poledníčková
manažerka cestovního ruchu

MěÚ Ostrov

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

Úryvek z lyricko-epické básně Máj
Karel Hynek Mácha
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ŠKOLÁCI ZE ZŠ MYSLBEKOVA SE NA KONCI ROKU NENUDILI

KNIHOVNA ZVE NA 10. ROČNÍK LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

VZPOMÍNKY NA STŘEDNÍ ŠKOLU. NUDNÁ SOUČÁST STUDENTSKÉHO
ŽIVOTA, NEBO NEJKRÁSNĚJŠÍ ČASY NAŠEHO MLÁDÍ?

Vzpomínáte na ty časy, kdy jste byli na 
střední škole? Nová škola, nové záliby, spo-
lužáci, profesoři. Otevřela se vám úplně 
nová etapa života. Pro někoho je to samo-
zřejmost. Vystuduje střední školu, udělá 
maturitu a jde do práce, nebo na vysokou 
školu. Pro nás ostatní je to však etapa života, 
na kterou jen tak nezapomeneme. Dobro-
družné třídní výlety, základy společenského 
vystupování, taneční, první láska, poblouz-
nění a zamilování se. Vzniká kamarádství na 
pár let, anebo dokonce na celý život. 

První, co se většině vybaví, když se řekne 
střední škola, je maturita a maturitní ples. 
Maturitní zkouška je nejdůležitější zkouška 
na střední škole, která je zároveň nejtěžší 
a nejobávanější věcí pro mladé studenty. 
Studenti, kteří chtějí maturitu bez pro-

blému udělat, se intenzivně učí již několik 
měsíců dopředu. Jsou to měsíce plné stre-
su, zármutku a stálého učení a zase učení. 
Pro někoho je to příprava na vysokou ško-
lu a na život, který je za pár měsíců čeká.  
V tomto předmaturitním období není moc 
času na zábavu, odreagování se a užívání si 
posledního času stráveného se svými spo-
lužáky. Naštěstí je tady maturitní ples, který 
by měl obsahovat všechny tyto zábavičky,  
a díky němu tak studenti doženou všech-
ny ty měsíce plné učení, při kterých nebylo 
moc času na to, se uvolnit a užívat si života. 

V takto mladém věku by se měl užívat 
život plnými doušky. Poznáváme sea vytvá-
říme ze sebe člověka, kterým bychom jed-
nou chtěli být. Srovnáváme se s ostatními, 
ovlivňujeme jeden druhého. Objevujeme 

nové záliby a koníčky. Mnozí tvrdí, že po 
přestupu na střední školu se dotyčný člověk 
změní. Přitom tento fakt líčí jako něco špat-
ného, za co bychom se měli stydět. Změna 
je však naprosto přirozená součást naše-
ho života. Každý se vyvíjíme a měníme se  
v osobu, kterou chceme být. Každý máme 
svůj ideál člověka. Respektujme proto ná-
zory ostatních. Nemusíme je vždy sdílet, 
být se všemi zajedno. Můžeme si však vy-
brat, jestli náš názor někoho jiného ovlivní. 
Ať už je to v dobrém, či špatném slova smy-
slu. Dospívání je podle mého názoru hlavně 
psychická záležitost. Může to být ve smyslu 
poznávání sebe samého, změny chování, či 
osobnosti. Není to vždy lehká cesta, ale kaž-
dý si jí musíme projít. 

Ema Dubová – studentka

V květnu se nám po dlouhých měsících 
distanční výuky konečně obnovila ta pre-
zenční. Díky tomu jsme mohli zrealizovat 
řadu věcí.

Jako jediná z ostrovských škol se naše ško-
la po roce opět zapojila do projektu Paměť 
národa. Žáci z 9. B J. Dvořák, V. Hanousková, 
N. Kolárová a K. Stejskalová vytvořili tým, 
který připravil reportáž o životě pamětníka 
pana Ondřeje Kalmána. Ten žákům vyprávěl 
o svém velmi zajímavém životě. Popisoval 
poválečné osídlování Sudet i svou životní 
cestu, která rozhodně nebyla snadná. Vznik-
lou reportáž bude vysílat Český rozhlas a už 

nyní je zpřístupněna na stránkách Příběhy 
našich sousedů.

Ani ostatní deváťáci však nezaháleli. V květ-
nu a červnu se zúčastňovali exkurzí a ře-
meslných dnů, které zorganizovala Střední 
odborná škola stavební z Karlových Varů. 
Kromě toho navštívili také Muzeum řeme-
sel v Plasích, kde si vyzkoušeli, jak se stavěl 
ve středověku most, zeď, klenba atd. Velkou 
zručnost v tomto řemeslném umění pro-
kázala překvapivě zejména děvčata, která 
v mnohém překonala chlapce. Například 
stavbu mostu bychom se jistě nemuseli bát 
svěřit do jejich šikovných rukou.

První stupeň se pro změnu aktivně zapojo-
val do preventivních programů v Centru zdra-
ví a bezpečí v Karlových Varech, kde si např. 
žáci druhých ročníků zkoušeli, jak se mají za-
chovat, když vypukne požár, a žáci čtvrtých 
ročníků zase získávali průkazy cyklistů.

Konec školního roku se opět naštěstí mohl 
završit odjezdem na školy v přírodě, čehož vy-
užily některé třídy prvního i druhého stupně.

Jsme velice rádi, že všechny tyto akce byly 
příjemnou tečkou za tímto náročným škol-
ním rokem, a proto všem přejeme krásné  
a příjemně odpočinkové prázdniny.

Lenka Machalová, ZŠ Myslbekova Ostrov

Zveme všechny malé i velké na tradiční 
rodinné odpoledne zvané Loučení s prázd-
ninami, letos na téma Komiksoví hrdinové. 
Zábava, soutěže a odměny jsou již připra-
veny. Pro všechny návštěvníky je vstup 
zdarma. Pokud budou chtít děti soutěžit, 
je nutné pořídit jim hrací kartu, na kterou 
se zaznamenávají razítka z jednotlivých 
stanovišť. Za splněné úkoly děti nasbírají 
kromě razítek také korálky, které mohou 
„utratit“ v Korálkovém krámku. Hrací kartu 
si můžete koupit již nyní přímo v knihovně, 
případně v Infocentru DK Ostrov. Děti si 
budou moci vyzkoušet také virtuální rea-
litu. Vzhledem k omezené kapacitě je však 
nutné provést on-line rezervaci předem 
(podrobné informace naleznete na webo-
vé stránce knihovny - mkostrov.cz). Nově 
bude zařazeno soutěžní stanoviště s body-
zorbingovými koulemi, takže se máte na co 
těšit. Nebude chybět ani dětská kostýmo-
vá fotosoutěž – každý malý účastník, kte-

rý přijde v tematickém kostýmu, se může 
soutěže zúčastnit. Fotografie kostýmů bu-
dou vystaveny na našem webu, kde bude 
probíhat on-line hlasování. 
Dospělé návštěvníky čeká oblíbená BURZA 
KNIH, pobavit se mohou sledováním fly-
ballu, koncerty a dalším doprovodným pro-
gramem. Na závěr bude připravena tombo-
la pro dospělé (lístek si můžete vyzvednout 
v infostánku v den akce) i děti (hrací karta 
bude sloužit jako lístek do tomboly). Věří-
me, že si s námi tento jubilejní ročník uži-
jete ještě více než ty předchozí. Přijďte se 
pobavit a strávit příjemné odpoledne do 
Zámeckého parku s knihovnou. Pozname-
nejte si do svých diářů a kalendářů datum 
posledního srpnového pátku – 27. 8. 2021. 
Začínáme ve 14 hodin. Podrobné informa-
ce o akci, včetně programu, naleznete na 
našem webu (mkostrov.cz).
Než se však dočkáme posledního pátku v sr-
pnu, zbývá ještě celý měsíc. Snad bude počasí 

přát a budete moci navštívit ostrovské kou-
paliště. Pokud se tam vydáte, pak vás zveme 
na LITERÁRNÍ OBČERSTVENÍ.  Nemusíte 
s sebou nosit knihy a časopisy, obojí si mů-
žete vybrat právě v našem/vašem koutku. 
Tuto službu nabízíme již několikátým rokem 
a jsme moc rádi, že si získala své příznivce.
Co připravujeme? Letní měsíce jsou pro 
knihovny spíše měsíci útlumu, ale přesto 
něco málo v plánu máme.  3. 8. od 15 hodin 
vás zveme na vernisáž výstavy BAREVNÁ 
KRÁSA Z HOR, nebo si přijďte zahrát karty 
na Karetní podvečer (11. 8.).
V září se již akce v knihovně rozjedou na-
plno, proto sledujte naše webové stránky  
a facebookový profil, ať vám žádná akce ne-
uteče. Rezervace vstupenek na akce jsou již 
v plném proudu, tak neváhejte. Zajímavosti 
z knihovny najdete také na Instagramu. Má-
te-li nějaké dotazy či náměty, napište nám.
Těšíme se na vaši návštěvu

kolektiv MK 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
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Během uplynulého školního roku se v rámci výuky na ZUŠ mnohem 
víc natáčelo než kdy dřív. Nebylo to jen kvůli nejrůznějším soutěžím, 
ať už vyhlášeným nebo nově vzniklým. Vznikala videa jednotlivých 
žáků i celých skupin, dokumentující jejich pokrok, a vznikaly nejrůz-
nější záznamy natočené během online hodin. Většinu z nich pořizovali 
učitelé nebo žáci sami, ať už vlastními telefony nebo školní technikou. 
Kromě toho ale vznikly i záznamy, jako například Adventní koncert 
promítaný na velkoplošnou obrazovku na Mírovém náměstí, které 
se bez profesionálních znalostí zvládnout nedaly. Ty vznikly ve spolu-
práci se ZŠ Masarykova, s podporou jejího ředitele Helmuta Harzera, 
a hlavně díky profesionální kameře Karla Oláha. Díky němu vznikl ne-
jen zmíněný Adventní koncert, ale i záznam inscenace Natálčin andulák, 
která přinesla souboru HOP-HOP postup na národní přehlídku Dětská 
scéna, kde se mu podařilo zvítězit a postoupit na Jiráskův Hronov. Nemé-
ně významné bylo natáčení pořadu monologů a dialogů Být či nebýt, ten 
pak mohl reprezentovat školu na celostátní přehlídce základních umě-
leckých škol ZUŠ Open (stejně jako Kytarový orchestr, Rockeři z II. patra,  
APBand, Mirákl či další žáci LDO). K uměleckému rozvoji žáků jistě přispěla 
i tvorba tanečního souboru Alate, natočená na zajímavých místech 
v Ostrově, či natočení moderování různých koncertů přímo ve stu-
diu na I. ZŠ, jež bude putovat na webové stránky Ústřední umělecké 
rady ČR do Inspiromatu, anebo Tadeášem Novákem hraný návod pro 
Městskou knihovnu Ostrov. Vklad Karla Oláha se ukázal nejen v per-
fektním nasnímání a postprodukci (střih), ale i ve způsobu, jakým 
nutnosti technického zvládnutí pořízení záznamu dokázal vysvětlit 
nejen učitelům, ale i žákům. Proto jsme se rozhodli zkusit jeho schop-
nosti využít v dalším roce při výuce nového předmětu nazvaného Fil-
mová a televizní tvorba, jejž si v nadcházejícím školním roce budou 
moci vyzkoušet žáci literárně-dramatického oboru. Součástí výuky 
tu bude nejen přímo práce s natáčecí technikou a následný střih, ale 
i osvojení si názvosloví a pravidel filmové a televizní práce. Tyto doved-
nosti pak mohou našim žákům a žákyním pomoct rozšířit jejich port-
folio absolventa a hlavně jim otevřít dveře na více středních i vysokých 
uměleckých školách.

  Ondřej Šulc Králová
ZUŠ Ostrov

ZDAŘILÁ SPOLUPRÁCE UMĚLECKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

MDDM INFORMUJE O SRPNOVÉM PROGRAMU A AKTIVITÁCH    
LETNÍ TÁBORY MANĚTÍN
V srpnu probíhají tábory v termínech: 22. 7. – 
2. 8.; 2.–13. 8.; 13.–24. 8. a sportovní soustředění 
v termínu 24. 8. – 29. 8.
Adresa tábora pro dopisy: Letní tábor MDDM 
Ostrov, Stará cihelna, jméno, 331 62 Manětín
Příměstský sportovní tábor s výukou anglické-
ho jazyka
cena: 1 300 Kč, místo konání: MDDM Ostrov
kritéria pro přijetí: po 1. třídě – 12 let
termín: 2.–6.  8.
Příměstský taneční tábor
cena: 1 300 Kč, místo konání: MDDM Ostrov
kritéria pro přijetí: osvojená taneční a pohybová 
průprava dětí ve věku 3–8 let, termín: 9.–13. 8.
Příměstský výtvarný tábor
cena: 1 300 Kč, místo konání: MDDM Ostrov.
kritéria pro přijetí: po 1. třídě – 12 let
termín: 23.–27. 8
Fotbalový příměstský tábor ve spolupráci s FK 
Ostrov
cena: 1 300 Kč, místo konání: areál FK Ostrov
kritéria pro přijetí: přednostně pro děti z fotba-
lového kroužku MDDM  
termíny: 16.–20. 8.

Příměstské přírodovědné tábory
cena: 1 300 Kč, místo konání: Ekocentrum, výlety 
do přírody mimo Ostrov
kritéria pro přijetí: 7–12 let
termíny: 2.–6. 8., 9.–13. 8., 16.–20. 8.
Sportovní soustředění gymnastek
Termín: 16. 8.–20. 8. Pro děvčata, která navštěvo-
vala kroužek sportovní gymnastiky 
PŘIPRAVUJEME: OLYMPIJSKÝ BĚH
Novým termínem pro T-Mobile Olympijský běh 
2021 je středa 8. září! Věříme, že přesně měsíc po 
zakončení olympijských her v Tokiu společně 
oslavíme nejen olympijské hodnoty, ale i návrat 
ke sportování.18.00 hod., Zámecký park. Přihla-
šování pouze online do 30. srpna.
Nepropásněte přihlášení na 6. ročník T-Mobi-
le Olympijského běhu, který proběhne opět 
v Ostrově 8. září 2021. Na místě už přihlášení do 
závodu nebude možné. Registrujte se na: www.
olympijskybeh.cz/registrace. Podrobné informa-
ce k závodu najdete na našem webu, FB nebo na 
stránkách Olympijského běhu 2021.
ZÁPIS DO ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ
Hlavní vlna zápisu proběhne od 1. do 10. září. 
Přihlašovat se můžete online na webu domu 

dětí nebo ve všední dny od 8.00 do 18.00 hod. 
v našich kancelářích. Do zájmových útvarů je 
možné se přihlásit i po hlavním termínu v prů-
běhu celého roku. 
HLEDÁME POSILY DO TÝMU
Nebráníme se ani zcela novým kroužkům. Přijď-
te s nápadem a my vám ho pomůžeme realizo-
vat. Výhodou pedagogické minimum, kladný 
vztah k práci s dětmi a organizační schopnosti. 
Zájemci se mohou hlásit u pana Faktora na tel. 
731 615 657 nebo na faktor@mddmostrov.cz.
PROVOZ BUDOVY MDDM
Po-Pá 9.00 – 13.00 hod.
PROVOZ SPORTOVNÍHO AREÁLU 
Po-Pá 9.00 - 20.00 hod., So-Ne 10.00 - 20.00 hod. 
PROVOZ ZIMNÍHO STADIONU OSTROV
Po-Ne 8.00 - 20.00 hod.
Termíny veřejného bruslení dle aktuálního rozpi-
su ledové plochy. Rozpis k dispozici vždy na ná-
stěnce zimního stadionu, na webu MDDM a FB.
Sledujte náš web a FB ohledně informací o hy-
gie nických opatřeních.

Děkujeme vám, 
pracovníci MDDM
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SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři Ostrovského měsíčníku, 
milí spoluobčané.

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

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

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

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

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

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

Jan Bureš
starosta města

DEN SE STAROSTOU
Tradiční Dny se starostou, které 

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

PROČ SE LÍBAT POD TŘEŠNÍ
První máj je  tradiční český svátek 

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

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

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

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

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

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

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

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

Dita Poledníčková
manažerka cestovního ruchu

MěÚ Ostrov

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

Úryvek z lyricko-epické básně Máj
Karel Hynek Mácha

INFORMACE ZE ŠKOL

Ostrov – Motivační program Prokopa Diviše pro 
školní rok 2020/21, který pro studenty elektro-
oborů z partnerských škol Skupiny ČEZ již po-
páté vyhlásila ČEZ Distribuce, má v případě SPŠ 
Ostrov již své vítěze. Devět nejlepších z prvního 
až třetího ročníku studia oboru elektrotechni-
ka si tak převzalo diplomy a symbolické šeky 
s částkami 16, 11, 7 tisíc korun. SPŠ Ostrov se 
přitom zapojila do motivačního programu již 
popáté.
  „Prokop Diviš je opravdu zajímavým progra-
mem, už jen proto, že je motivačním pro všechny 
bez rozdílu. Záleží jen na snaze, píli a vlastní akti-
vitě žáků. Na finanční odměnu tak může dosáh-
nout doslova každý. Prokop Diviš tak vyloženě 
říká, když budete dobří a budete chtít, počítáme 
s vámi. Navíc nám, jako partnerské škole, umož-
ňuje více spolupracovat se Skupinou ČEZ, což 
jsme ocenili zvláště během letošního školního 
roku, který byl prakticky celý vystavěn na dis-
tanční výuce,“ říká Pavel Žemlička, ředitel SPŠ 
Ostrov.    
  Uzavření škol pro prezenční výuku přineslo 
distanční formu vzdělávání s řešením studijních 
zadání domácím samostudiem a následným 
vypracováním zadaných prací přes počítače. To 
vše se ovšem neukázalo jako nějaké omezení, 
ale naopak jako příležitost. „Motivační program 
byl tak pro nás i jedním z vodítek, kdo se stu-
diu doma věnuje se stejným zanícením, jako 
by byl ve škole. Musím říct, že většina žáků mě  
v tomto směru nezklamala,“ dodal ještě ředitel 
školy. Za velmi chvályhodné přitom považu-
je to, že ČEZ Distribuce podporuje technické 
vzdělávání a motivaci žáků ke studiu technic-
kých oborů i v tak nelehké době. „Díky Skupi-

ně ČEZ jsme také měli k dispozici pravidelná 
výuková videa, naši žáci pak virtuálně navštívili 
jadernou elektrárnu, seznámili se s obnovitelný-
mi zdroji i s principy klasické energetiky.“  
  „ČEZ Distribuce různými formami dlouhodo-
bě podporuje technické vzdělávání a motivaci 
žáků ke studiu technických oborů. V letošním 
školním roce jsme navíc Motivační program 
Prokopa Diviše rozšířili o Zážitkový den pro 
10 absolutních vítězů ze všech zúčastněných 
partnerských škol. Podporujeme i realizaci vý-
ukových polygonů na školách, například v Plzni  
a Chomutově. Všem jsme také v rámci distanč-
ní výuky nabídli návštěvu virtuálního světa 
Skupiny ČEZ,“ říká Michaela Kociánová, členka 
představenstva ČEZ Distribuce. 
  Podle ní má společnost i vlastní dvouletý Ab-
solventský program, během něhož absolventi 
učilišť, středních i vysokých škol mají v rámci 
zácviku k dispozici takzvaného garanta, který je 

provází adaptací ve společnosti a v pracovním 
procesu. Absolventi v rámci svého zácviku rov-
něž rotují po různých odděleních, zapojují se do 
rozvojových programů a mají možnost účastnit 
se exkurzí do provozů Skupiny ČEZ. „Jedná se 
o nástroj generační obměny, kdy absolvent po 
úspěšném dvouletém zácviku získává standard-
ní pozici v rámci společnosti ČEZ Distribuce,“ 
dodává Michaela Kociánová.  
  Motivační program Prokopa Diviše se zamě-
řuje na studenty elektrooborů vybraných střed-
ních škol napříč republikou. Oceněním a fi-
nanční odměnou chce ČEZ Distribuce studenty 
motivovat k dobrým školním výsledkům, účasti 
na studentských soutěžích nebo dalších aktivi-
tách nad rámec běžné školní docházky. Poprvé 
byl vyhlášen ve školním roce 2016/17 pro pět 
partnerských středních škol Skupiny ČEZ. Od 
druhého ročníku se již tradičně zapojuje deset 
vybraných škol, a to z Plzně, Ostrova, Chomuto-
va, Liberce, Kladna, Prahy, Hradce Králové, Par-
dubic, Olomouce a Ostravy. Letošní, 5. ročník 
měl 1 288 účastníků. 
  Těmi nejlepšími se díky vlastní píli v přípa-
dě SPŠ Ostrov stali a následně získali 16, 11 a  
7 tisíc korun: 1. Michal Bršťák, 2. Matouš Blažek,  
3. František Lebl (E1); 1. Jaroslav Rozmuš, 2. Ši-
mon Chlup, 3. Vladimíra Brabcová (E2); 1. Já-
chym Horák (jako absolutní vítěz s nejvyšším 
počtem dosažených bodů se zúčastnil i Zážit-
kového dne s ČEZ Distribuce v Praze a na po-
lygonu v Kladně), 2. Jakub Černo, 3. Josef Terč 
(E3). Pouze Josef Terč si přitom zopakoval své 
loňské umístění, ovšem o ročník níže.

Ota Schnepp, mluvčí  
Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy     

I přes komplikace, které provázely letošní škol-
ní rok, se řada studentů ostrovského gymnázia 
zapojila do předmětových soutěží a olym piád, 
které většinou probíhaly distanční formou.
Největších úspěchů dosáhli naši jazykáři. 
V olympiádě z anglického jazyka se Markéta 
Langmaierová ze sexty B po vítězství v okresním 
i krajském kole probojovala do republikového 
finále, kde obsadila vynikající 4. místo. Do repub-
likového finále se ve své kategorii po vítězství 

v krajském kole této soutěže probojovala také 
Nikola Kvíčerová z kvarty B. Medailová umístění 
v okresních i krajských kolech anglické olympiá-
dy vybojovali Šimon Věchet ze septimy A, Lucie 
Frankovičová z 3. A a Matěj Šilpoch ze sekundy A.
Neméně úspěšní byli naši studenti v soutěžích 
ve francouzštině. V celostátní soutěži Fran-
kofonie 2021 zvítězila Hedvika Chochelová 
z kvarty A a její spolužačka Anna Machková 
získala skvělé 4. místo. Vítězství v oblastním 
kole frankofonního juniorského diktátu vy-
neslo postup do republikového finále Šimonu 
Štýbnarovi ze septimy A. Umístěním na stup-
ních vítězů v okresních a krajských kolech 
olympiády ve francouzštině se také mohou 
chlubit kvartánky Adéla Hrochová a Kateřina 
Appeltauerová, kvintáni Dominik Janouš a Eliš-
ka Gersdorfová a sextánka Natálie Hrochová.
Kateřina Appeltauerová se vyznamenala také 
v olympiádě z českého jazyka, kde zvítězila 
v okresním kole, v krajském kole byla druhá a v 
republikovém finále vybojovala úžasné 3. místo! 

Do republikového finále se po vítězství 
v okresním i krajském kole této soutěže pro-
bojoval rovněž Kristián Šťastný ze septimy A. 
Pro Kristiána toto finále nebylo ničím novým, 
probojoval se do něj již poněkolikáté za sebou.
Další medailové úspěchy vybojovali Adéla 
Hrochová v okresním kole olympiády z českého 
jazyka, Jaromír Sebastien Kačer v krajském kole 
fyzikální olympiády, Eliška Česáková a Jakub 
Dubský v krajském kole chemické olympiády, Mi-
chaela Kroniková a Josef Dyrc v soutěžích z geo-
logie a biologie, Ondřej Mach a Tomáš Garčala  
v okresním kole matematické olympiády a Kate-
řina Krejčová v krajském kole logické olympiády.
Všem studentům gratulujeme k jejich vý-
znamným úspěchům a děkujeme za vzor-
nou reprezentaci školy. Velký dík samo-
zřejmě náleží i všem pedagogům, kteří při 
přípravě svých svěřenců vykonali obrovský 
kus práce, na kterou mohou být náležitě hrdi.

                Jiří Fresser
Gymnázium Ostrov

SPŠ V OSTROVĚ JIŽ ZNÁ SVÉ LETOŠNÍ NOVODOBÉ PROKOPY DIVIŠE

ÚSPĚCHY GYMNAZISTŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

Novodobí Prokopové Divišové ze Střední prů-
myslové školy v Ostrově pro školní rok 2020/21 
na společné fotografii se zástupci ČEZ Distribuce  
a vedením školy. Text k foto: (ČEZ, Ota Schnepp)

Žáci ostrovského gymnázia uspěli v krajských 
i celorepublikových předmětových soutěžích  
a olympiádách. 
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Jedná se o 21 stavebních parcel o výměře od 821 m2 do 1 844 m2.

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

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

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

RYBÁŘI PROVEDLI ZÁCHRANNÝ ODLOV 
RYB POMOCÍ ELEKTRICKÉHO AGREGÁTU 

 

 

                        Pomoc dětem nás spojuje už 50 let 

www.sos-vesnicky.cz                                                                                                                                                                                                                     www.facebook.com/SOSvesnicky 
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DATUM: 20. 9. 2021 

       ČAS:   od 10h do 16h 

MÍSTO:  Karlovy Vary -Doubí, 
Svatošská 279 

 

PROGRAM: 
- Prohlídka prostor naší organizace. 

- Prezentace naší organizace, činnosti a 
aktivit. 

- Propagace náhradní rodinné péče, 
seznámení s touto problematikou, 
informace o pěstounské péči aj. 

 
TĚŠÍME SE NA VÁS. 

 

 

Rádi bychom informovali ostrovskou veřej-
nost o naší další činnosti, kterou se zabývají 

členové místní organizace. Jsou jí tzv. záchran-
né odlovy ryb z části vodního toku, kde budou 
probíhat nějaké stavební práce, které by mohly 
ohrozit život ryb. Ryby se odlovují v časovém 
předstihu za pomoci elektrického agregátu 
a odlovené ryby jsou vysazeny do jiné části 
toku, kde jim žádné nebezpečí nehrozí. Tyto 
odlovy mohou provádět pouze členové, kteří 

absolvovali speciální školení a mají k této čin-
nosti příslušné oprávnění, jež si musí pravidel-
ně obnovovat. Práce s elektrickým proudem 
ve vodním prostředí je velice nebezpečná a je 
nutné dodržovat přísná bezpečnostní opatře-
ní. Takovéto odlovy provádíme i několikrát do 
roka na různých tocích v našem teritoriu dle 
požadavku stavebníků. Snímky jsou z červno-
vého odlovu na Bystřici v Zámeckém parku,  
v prostoru bývalých kasáren bude totiž pro-
bíhat oprava limnigrafu (zařízení sloužícího 
k měření kolísání vodní hladiny).

Vladimír Vaňouček
jednatel Místní organizace rybářů Ostrov

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

František Wohlmuth
předseda KČT Slovan Karlovy 
Vary

7. 8.        Přes hranice z Božího 
Daru do Oberwiesenthalu

21. 8.        Šumava: Ostrý 
(Osser) 1 293 m n. m. - 
Železná Ruda

28. 8.        Střední Morava:  
Valáškův grunt na Hané 
(týden)

14. 8.        Duchcov – NS ve 
stopách G. Casanovy

TURISTÉ ZVOU:

Narození
Přistěhovalí
Odstěhovalí
Úmrtí
Stav obyvatel
Uzavření manželství

9
28
24
10
15 980
15

Statistiky červen 2021

Odlovené ryby jsou vysazeny do jiné části toku 
Bystřice, kde jim žádné nebezpečí nehrozí.

Ostrovští rybáři provedli záchranné odlovy ryb 
z části vodního toku, kde budou probíhat sta-
vební práce, které by mohly ohrozit život ryb.
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SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři Ostrovského měsíčníku, 
milí spoluobčané.

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

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

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

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

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

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

Jan Bureš
starosta města

DEN SE STAROSTOU
Tradiční Dny se starostou, které 

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

PROČ SE LÍBAT POD TŘEŠNÍ
První máj je  tradiční český svátek 

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

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

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

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

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

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

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

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

Dita Poledníčková
manažerka cestovního ruchu

MěÚ Ostrov

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

Úryvek z lyricko-epické básně Máj
Karel Hynek Mácha

POHLED DO HISTORIE

OSLAVA KRÁLOVSKÝCH PRIVILEGIÍ 

Oslavy 600. výročí města, 16. srpna 1931, sbírka Josef Macke

Listina krále Jana Lucemburského 
z 18. srpna 1331 zmiňuje Ostrov poprvé 
jako královské město. Ostrov je v histo-
rickém dokumentu již uváděn jako „naše 
město“ a zdejší obyvatelé jsou nazýváni 
měšťany, nikoliv poddanými. Přestože 
není zcela zřejmé, kdy byl Ostrov povýšen 
na město, zakládající listina totiž chybí, je 

rok 1331 považován za první krok na cestě 
ke vzniku plnoprávného města. Obyvatelé 
města na tento významný historický mil-
ník nezapomínají. 

Asi nejznámější a nejokázalejší oslavy 

udělení privilegií občanům Ostrova pro-
běhly v roce 1931, kdy uplynulo 600 let od 
vydání výše zmíněné listiny Jana Lucem-
burského. Přestože vrcholila hospodář-
ská krize, tehdejší zastupitelé se rozhodli 
uspořádat velkolepé oslavy. Po měsících 
příprav oslavy započaly v pátek večer  
14. srpna slavnostním zasedáním měst-
ského zastupitelstva, po jehož skončení 

prošel městem pochodňový průvod za-
končený veselicemi v hostincích. Druhý 
den ráno bylo nejprve slavnostně otevře-
no v letohrádku městské muzeum a poté 
následovala polní mše na náměstí před 
mariánským sloupem. Odpoledne se pak 
konaly sportovní slavnosti na městském 
koupališti. Hlavní oslavy probíhaly v nedě-

li 16. srpna. Desítky a stovky návštěvníků 
proudily na náměstí, kde na pódiu před 
radnicí zahájil slavnosti starosta města Ro-
bert Wolf. Nejokázalejším bodem progra-
mu byl průvod v historických kostýmech. 

V čele průvodu jelo 8 trubačů na koních, 
následovali vlajkonoši, heroldi a komoří. 
Po nich již před radnicí kráčela družina 
šlechticů, mezi kterými nechyběl na koni 
ani samotný král Jan. Družinu krále uzaví-
rala skupina 30 jezdců na koních. Poté již 
náměstím pochodovalo pod královskou 
vlajkou 40 zbrojnošů. V historickém prů-
vodu nechyběly selské povozy s provian-

tem či markytánkami. Hold králi složili 
i zástupci cechů či katovi pacholci. Histo-
rické masky vystřídaly další a další průvo-
dy, ať už dětí převlečených za jáchymovské 
horníky nebo třeba účastníků v chebských 
krojích. Po skončení průvodu následovala 
lidová slavnost v parku, kterou však přeru-
šil prudký déšť. Jen co se obloha umoudři-
la, bujaré oslavy pokračovaly až do pozd-
ních nočních hodin. 

Průběh slavností detailně zachytil nejen 
kronikář města, ale dodnes se docho-
val i filmový záznam. Město vydalo také 
k významnému výročí publikaci „600 
Jahrfeier Schlackenwerth“. Pozadu nezů-
stala ani porcelánka Puls, která jako upo-
mínku na oslavy jubilea vyrobila porcelá-
novou plaketu se znakem města. Na koho 
se nedostala porcelánová medaile, mohl si 
pořídit plechový odznáček, výroční poš-
tovní známku, nebo třeba příležitostné 
pohlednice. Slavnostní atmosféru nám 
dodnes připomínají i desítky fotografií. 

Další velké oslavy spojené s privilegiem 
krále Jana Lucemburského uspořádalo 
město Ostrov až v roce 1981. Drobné akce 
k tomuto výročí probíhaly během celé-
ho roku. Hlavní oslavy se ale konaly až ve 
dnech 11. až 20. září 1981, tentokráte na 
Mírovém náměstí. Opět nechyběly his-
torické kostýmy, vystoupení tanečních 
souborů a kapel. Do města znovu dorazili 
i filmaři. Byl vydán nejen zvláštní zpravodaj 
města, ale světlo světa spatřila i nová kniha 
„Ostrov“, kterou u příležitosti 650. výročí 
sepsali Stanislav Churý a Josef Štěpánek. 
Město si své významné výročí připomnělo 
také v menší míře v roce 2006, kdy uply-
nulo již 675 let od udělení privilegií. Letos 
je tomu již 690 let, samostatné velkolepé 
oslavy se ale s ohledem na koronavirovou 
pandemii neplánují. Do roku 2031 máme 
jistě dosti času připravit velkolepé oslavy 
700. výročí.

  Josef Macke

Oslavy 650. výročí města, září 1981, sbírka Josef Macke  
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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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SPORT

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

Na začátku července se v Ljubljani,  
v hlavním městě Slovinska, uskutečnil 
taneční projekt Movement - Technique - 
Passion (Pohyb - Technika - Vášeň). Mezi 
50 vybranými tanečníky z celé Evropy ne-
chybělo ani 7 tanečnic Miráklu. Pořadate-

lem byl taneční klub Bolero a jeho stěžejní 
osobnosti Matevz Cesen, Tian Cehic a Pe-

tra Ravbar, několikanásobní mistři světa 
v uměleckých tanečních disciplínách.

Projekt MTP vznikl v době covidového 
uzavření ve formě on-line a pro tanečníky 
z celého světa znamenal velkou vzpruhu, 
možnost sdílet tanec společně s ostatními, 

i když pouze přes počítač. „Při vyhlášení 
MTP s možností živé účasti přímo v jednom 

z nejlepších tanečních studií světa jsme ne-
váhali ani chvíli a přihlásili se. Realita předči-
la naše očekávání. Tři dny naplněné tancem 
a variacemi nejrůznějších uměleckých stylů 
- contemporary, muzikálového jazzu, show: 
Možnost tančit na jednom jevišti s taneč-
níky z celé Evropy, se kterými se běžně po-
tkáváme na soutěžích. A k tomu  profesio-
nalita a srdečný přístup slovinských trenérů 
a tanečníků. To vše se spojilo v úžasný ta-
neční zážitek, na který budeme dlouho 
vzpomínat.“

Je skvělé, že právě Tian a Petra k nám 
v srpnu zavítají přímo do Ostrova a po-
vedou workshopy v rámci našeho letního 
soustředění. Ochutnat MTP budou mít 
tedy příležitost všichni tanečníci Miráklu.

Mé osobní poděkování míří k tanečnicím, 
které se ve světové konkurenci v Ljubljani 
neztratily a často byly vybírány i do top 
nejlepších. Jmenovitě Anně E. Burešové, 
Lucii Bursíkové, Andree Čopákové, Simone  
E. Lajdové, Lauře Vosykové, Martě Šafářové, 
Markétě Vajdíkové. Už nyní se těšíme na 
další ročník MTP v r. 2022.

Andrea Burešová  
vedoucí souboru Mirákl

SOUBOR MIRÁKL TANČIL VE SLOVINSKÉ LJUBLJANI

OSMÁ MÁJOVÁ ŠIPKA SE NETRADIČNĚ KONALA V ČERVNU
V ostrovské pivnici Kolečko se netra-

dičně až v sobotu 26. června pořádal již 
osmý ročník Májové šipky. Letos se do 
turnaje přihlásilo 23 šipkových nadšenců.  
17 mužů a 6 žen. Letošní ročník byl spe-
ciální ještě z jednoho důvodu. Jelikož se 
před pár dny prohnalo Českem ničivé 
tornádo, rozhodli se všichni přítomní 
věnovat dobrovolné startovné právě na 
pomoc lidem, kteří to teď potřebují nej-
více. Konkrétně do malé vesničky Stebno 
na Lounsku, kde žije skromný, a kdo ho 
zná, i úžasný chlap z naší šipkařské rodi-

ny Michal Bali. Vybralo se neskutečných  
a úctyhodných 6 100 Kč.
  Všichni zúčastnění dostali nějakou drob-
nou, nebo větší cenu. A to je vždy hlavní 
motto tohoto nevšedního turnaje! Ama-
térem turnaje se stala Marie Převrátilová. 
Jaroslava Prokopová - Šviháci Jáchymov, 
a Petra Peterková - Šikovnej Úlet Ostrov, 
byly v ženské kategorii ten den shodně 
těmi nejlepšími. Třetí skončila rovněž do-
mácí hráčka Kateřina Ogorková.

Na celkovém a společném 7.–8. místě 
skončil organizátor Jan Mrenica a také náš 

velký srdcař Jiří Semera z Nové Role. Dě-
lené 5.–6. místo patřilo Lukáši Ogorkovi 
a Tomáši Hruškovi.

Pro čtvrté umístění si došel místní borec 
Zdeněk Štěpánek. Třetí místo bral sokolov-
ský bombarďák, hrající za domácí Škodíky, 
Míra Fiala. Finále se hrálo celkem na osm 
legů. Favorit turnaje Štěpán Tunkiv v nád-
herném a velmi dramatickém finále oslavil 
svůj ostrovský hattrick, když poměrem 3:0  
a 3:2 porazil domácího hráče Václava Krot-
kého! Vskutku nevídaná bilance. Zcela po 
právu tak mohl opět zvednout nad hlavu 
ten „nejcennější“ putovní pohár starosty 
města. Venca tak musel skousnout hořkost 
porážky, ale i tak byl za druhé místo nesmír-
ně rád.

Předávaly se i pohárky a ceny za nejvyšší 
zavření a bingového krále. Cenu za nejvyš-
ší zavření, a to 111, si domů odnesla Ka-
teřina Ogorková. Bingový král pro změnu 
putoval ke Štěpánovi.

Všichni zúčastnění byli s podařenou akcí ve-
lice spokojeni a po nečekané vynucené dlou-
hé pauze se náramně bavili až do samotného 
konce. Pivnici Kolečku, jejímu skvělému per-
sonálu a hlavně všem sponzorům děkujeme 
za pěkné ceny! Už teď se všichni zúčastnění 
těší na devátý ročník. A příští rok třeba i s Mi-
chalem Balim z postiženého Stebna!

Jan Mrenica

Na začátku července se v Ljubljani uskutečnil taneční projekt Movement - Technique - 
Passion (Pohyb - Technika - Vášeň). Mezi 50 vybranými tanečníky z celé Evropy nechybělo 
ani 7 tanečnic Miráklu.

Tradiční Májová šipka se letos konala netradičně v červnu. Měla charitativní podtext 
a šipkaři se na ní sešli už poosmé. 
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Tradice je tradice, a tak se před prázdni-
nami uskutečnil již 16. ročník MTB závodů 
O pohár města Ostrova. 120 přihlášených 
jezdců se těšilo na změnu tratí, které se 
letos dle postřehů při závodě i po něm 
setkaly s pozitivním ohlasem, a ukázalo 
se, že jsme se trefili nejen do vkusu bike-

rů, ale tak trochu se krůčkem přiblížili  
k současnému trendu závodění, a tím je 
nejen obtížnost, ale hlavně technická do-
vednost. Pochvala vždy potěší a zároveň je 
závazkem na další ročník, kdy se chystáme 

laťku zvednout zase o něco výš. Slibujeme, 
že nezůstaneme u 10 přeskokových překá-
žek, ale trochu si pohrajeme i s profilem 
tratí, aby byl závod ještě atraktivnější, těž-
ší, a tím i modernější. 

A jak se dařilo domácím na vlastním 
poli?  Trenéři, pořadatel i město Ostrov, ale 

hlavně holky a kluci se mohli na pódiu prá-
vem usmívat do publika, které po celý den 
dělalo tu správnou fandící kulisu, a těšit 
se z výsledků! Na pohárové poličky a me-
dailové skobičky přibylo 13 cenných kovů  

(5x stupeň nejvyšší, 3 stříbra a 5 tvrdě vybo-
jovaných bronzů). Borci, děkujeme! Byla to  
radost nejen vaše, ale všech, co se kolem 
cyklistiky v Ostrově a okolí „motají“. 

Mezinárodní souboj 
Ještě jednu výjimečnost tento povedený 

den v sedle měl, a to docela podstatnou ve 
sdělení. Jednalo se totiž o souboje meziná-
rodní. U sousedů v Sasku se zatím závody 
nekonají, a tak nás jezdí německé talenty 
pěkně sportovně trápit k nám. A daří se 
jim to skvěle. Cestou „nach Hause“ byly je-
jich od slunka spálené zátylky o 7 medailí 
těžší. Jsou to naši velcí konkurenti. 

Přejme si, ať už se ten světový bacil po-
roučí do pekel a na oplátku pojedeme vy-
zobat nějaké ty metály na druhou stranu 
Krušných hor my. Tyhle závody jsou sice 
za námi, ale další a další víkendy se bu-
deme honit a bojovat na tratích lehčích i 
těžších. Mozoly od lopat, krumpáčů a pil, 
které vznikly při přípravě tratě, se vyhlazu-
jí a při pohledu přes rameno na louku, kde 
po krásném sportovním dni již není ani 
památky, si říkám, že ta lopota v letním 
vedru s těžknoucí sekerou za ty medaile 
a radost závodníků stála! Tak za rok aneb 
Cyklisté v Ostrově vítáni!

Za Cykloteam Ostrov Filip Berger
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SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři Ostrovského měsíčníku, 
milí spoluobčané.

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

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

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

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

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

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

Jan Bureš
starosta města

DEN SE STAROSTOU
Tradiční Dny se starostou, které 

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

PROČ SE LÍBAT POD TŘEŠNÍ
První máj je  tradiční český svátek 

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

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

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

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

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

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

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

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

Dita Poledníčková
manažerka cestovního ruchu

MěÚ Ostrov

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

Úryvek z lyricko-epické básně Máj
Karel Hynek Mácha

SPORT

ŠESTNÁCTÝ ROČNÍK MTB ZÁVODŮ O POHÁR MĚSTA OSTROVA 
ANEB SEKERA JE ZA PĚT ZLATÝCH...

Do MTB závodu O pohár města Ostrova se letos přihlásilo 120 jezdců. A domácí se roz-
hodně neztratili.
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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: 607 610 182
Měsíčník je zdarma dodáván do každé
domácnosti v Ostrově.

GRAFIKA A TISK

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

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

FOTOGRAFIE NA TITULNÍ STRANĚ

INZERCE

see. think. act.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji touto cestou 

celému kolektivu 
Očkovacího centra 
Nemocnice Ostrov 

za jejich profesionální 
i mimořádně lidský přístup.

Štěpánová Marie

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

Lukáš Lerch, Josef Macke, Dita Poledníčková,
Ema Dubová

REDAKČNÍ RADA (A-Z)

Vydáno dne 1. srpna 2021.

do zářijového čísla je 15. srpna.

Ostrov bude mít nový informační  
systém. Foto Arnošt Mrázek

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: 15. 9. a 27. 10. 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 

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

K OČKOVÁNÍ V OČKOVACÍM CENTRU V OSTROVSKÉ NEMOCNICI  
SE MOHOU REGISTROVAT OSOBY STARŠÍ 12 LET

Rádi  zodpovíme základní dotazy a pomůžeme Vám  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 zároveň pomůžeme zajistit dopravu na očkování Senior expresem.

Volejte asistenční linky Městského úřadu Ostrov: 

354 224 995 NEBO 354 224 996

Očkování je dobrovolné a hrazené z veřejné-
ho zdravotního pojištění, a proto se mohou ne-
chat zdarma očkovat všechny osoby, které jsou 
přihlášené k veřejnému zdravotnímu pojištění 
v České republice. 

Očkuje se převážně očkovací látkou COMIR-
NATY (BionTech/Pfizer). 

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

U nezletilých ve věku 12 až 15 let (včetně) je 
u očkování nezbytná přítomnost zákonného 
zástupce (postačuje přítomnost pouze jedno-
ho). 

Nezletilí zájemci o očkování, kteří jsou star-
ší 16 let, nemusí k aplikaci očkování dorazit 
v doprovodu zákonného zástupce. Sám nezle-
tilý zájemce může udělit informovaný souhlas 
s očkováním (výjimku tvoří pouze osoby se 
sníženým intelektem). Souhlas nemusí být pí-
semný, očkovací místo si jeho písemnou formu 
ovšem může vyžádat.

Registrovat k očkování se mohou i osoby, kte-
ré nemají veřejné zdravotní pojištění na území 
České republiky nebo Evropské unie a dlouho-
době v České republice pobývají.  Registrovat 
se tak mohou například i cizinci dlouhodobě 
žijící v ČR. Očkování si v takovém případě zá-
jemce hradí sám. Maximální cena jedné dávky 
nepřesáhne 810 korun.
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INZERCE

INFORMACE O VYDÁNÍ

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

TERMÍN UZÁVĚRKY
Uzávěrka pro příspěvky a inzerci

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

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

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

ŠÉFREDAKTOR
Roman Kořinek

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

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

GRAFIKA A TISK

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

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

FOTOGRAFIE NA TITULNÍ STRANĚ

INZERCE

see. think. act.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji touto cestou 

celému kolektivu 
Očkovacího centra 
Nemocnice Ostrov 

za jejich profesionální 
i mimořádně lidský přístup.

Štěpánová Marie

(red)



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

SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři Ostrovského měsíčníku, 
milí spoluobčané.

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

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

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

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

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

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

Jan Bureš
starosta města

DEN SE STAROSTOU
Tradiční Dny se starostou, které 

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

PROČ SE LÍBAT POD TŘEŠNÍ
První máj je  tradiční český svátek 

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

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

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

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

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

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

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

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

Dita Poledníčková
manažerka cestovního ruchu

MěÚ Ostrov

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

Úryvek z lyricko-epické básně Máj
Karel Hynek Mácha

VÝHERNÍ KŘÍŽOVKA

Vážení čtenáři, 
správné znění tajenky křížovky z minu-
lého čísla je Johann Caspar Ferdinand Fi-
scher.  Z úspěšných luštitelů jsme vybrali 
Helenu Svátkovou z Ostrova, která si může 
v Infocentru domu kultury vyzvednout dvě 
volné vstupenky na vybrané představení 
Domu kultury Ostrov. 

Tajenku křížovky z tohoto čísla zašlete nej-
později do 15. srpna na e-mail: mesicnik@
ostrov.cz; případně doručte do Infocentra 
v Domu kultury Ostrov, Mírové náměstí 
733, v zalepené obálce, označené „Ostrov-
ský měsíčník“. Vždy uveďte celé své jméno 
a kontakt na vás. Ze správných odpovědí 
opět vylosujeme výherce, který získá vstu-
penky na některou z kulturních akcí Domu 
kultury Ostrov. Jméno výherce zveřejníme  
v Ostrovském měsíčníku. Redakce měsíčníku 
vám děkuje za zájem o křížovku a přeje pří-
jemné chvíle při luštění.

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

Osobnost tohoto měsíce se narodila 
11. listopadu 1910. Do Ostrova přišel (viz ta-
jenka) na sklonku roku 1934, aby zde sloužil 
na místní četnické stanici, a to až do pohnu-
tého roku 1938. Na hranice se opět vrátil až 
po válce jako velitel pohotovostního pluku 
Národní bezpečnosti (10. rota Aš). Od roku 
1947 začal sloužit u Sboru národní bezpeč-
nosti v Praze. (viz tajenka) v roce 1948 nesou-
hlasil s únorovým komunistickým převratem. 
Nejprve napomáhal rodinám zatčených so-
kolů, později se dokonce zapojil do protiko-
munistického odboje. Po zatčení v září 1951 
byl označen za vůdce protistátní skupiny 
v řadách SNB. Za protistátní činnost byl (viz 
tajenka) 8. srpna 1952 popraven.

STĚHOVÁNÍ
ČR + EVROPA

chleRY
DO

L
bře
evně

tel./fax:
mobil:

353 220 554
602 444 940
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Ostrovský měsíčník vydává město
Ostrov se sídlem Městský úřad Ostrov,
Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov,
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případně donést osobně do Infocentra
Domu kultury Ostrov.

PRO INZERENTY
Objednávky inzerce zasílejte na adresu
inzerce@ostrovskymesicnik.cz
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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 
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dodány po uzávěrce, nezaručujeme jejich 
otištění, a to ani v případě placené inzerce.
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Doručování Ostrovského měsíčníku
zprostředkovává Česká pošta.
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Měsíčník je zdarma dodáván do každé
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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.
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• Mechanik seřizovač – elektro
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• Technický specialista výroby
• Inženýr kvality 
• Projektový inženýr kvality
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 Staňte se součástí našeho ZF týmu
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Osvobozená 780
431 51 Klášterec nad Ohří
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Červený Hrádek prodává slepičky typu 
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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)

TAJENKA KŘÍŽOVKY O CENY
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