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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
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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

STROM NADĚJE BUDE SVÍTIT I DALŠÍ ROK
MILOSTIVÉ LÉTO 
VYUŽIJTE MIMOŘÁDNÉ 
MOŽNOSTI ZBAVIT SE 
DLUHŮ

Co kdyby se listopadu říkalo návštěvní-
ček nebo vzpomínáček?

A je to tady zase. Přichází listopad. Mě-
síc, který spousta z nás považuje za jeden 
z nejsmutnějších měsíců v roce. Podzim jde 
pomalu spát, krásně zbarvené listí už vítr 
očistil z větví a do pohádkově bílých Vánoc 
je ještě daleko. Tráva je už seschlá a zavadlá  
a odkvetly i ty nejvytrvalejší květiny. A proto-
že se o slovo pomalu hlásí zima, jsou prázd-
né zahrádky a příroda se chystá ke spánku.

Noci se prodlužují, dny krátí, sluneční 
paprsky nehřejí a sluníčka si v tento čas 
člověk vlastně ani moc neužije. V moderní 
době se v supermarketech objevují první 
slevy na čokoládové Mikuláše a adventní 
kalendáře a mnohá dítka už začínají snít 

o vánočních dárcích.  Trička už dávno vy-
střídaly kabáty a bundy a občas se někde 
mihnou věci s nápisem Halloween. A už  
i naši předkové určili, že právě v listopadu 
budou Dušičky, tedy chvíle, kdy vzpomí-
náme na ty, kteří už nejsou mezi námi.  
A tak v bundě nebo kabátu zajdeme na 
hřbitov zapálit svíčku za maminku nebo 
dědečka, na které máme hezké vzpomínky,  
a mnoho z nás nechce v tento nevlídný 
čas skončit u vzpomínek dávno minulých.  
A tady přichází z doposud lehce uplaka-
ných a smutných řádků změna. Dočetl 
jsem se totiž, že se v listopadu více navště-
vujeme. Prostě nechceme být sami v té 
tmě a sychravém počasí, a tak častěji než 
kdykoliv jindy vyrážíme na návštěvy. Těch 
absolvujeme statisticky daleko více než na-
příklad v červenci nebo v září. Mnoho z nás 
totiž takříkajíc nemá co dělat. Na zahrádku 
už se nechodí, čas sběru hub je už také pryč  
a do vánočního úklidu, pečení cukroví a ba-
lení dárků je ještě přece jen trochu daleko. 

A proto nám najednou zbývá čas na ná-
vštěvy u přátel a příbuzných, čas na jakési 
malé bilancování, vzpomínání a pozdrave-
ní těch, které během léta jen míjíme, nebo 
občas potkáme při sklence piva, vína, na 
koupališti, cyklostezce nebo třeba zahrád-

ce. A tak mnoho z nás s koláčem v ruce, 
někdo s chlebíčky, případně lahví dob-
rého vína klepe na dveře známých nebo 
příbuzných s nadějí a vírou, že alespoň na 
chvilku a ve vzpomínkách prožijeme ne-
dávno skončené léto nebo teplý začátek 
podzimu. A při těchto setkáních často 
zapomeneme na vlhko, lezavo, studeno 
a nevlídno. Často prožijeme odpoledne 
nebo večer plný dobré nálady, příjemného 
povídání a pohody. A právě pro ten pří-
jemný pocit bych navrhoval přejmenovat 
studený listopad na vlídnější návštěvník, 
návštěvníček nebo třeba vzpomínáček. 

Jan Bureš
       starosta města Ostrova

DEN 
SE STAROSTOU
Zveme vás na tradiční den se sta-
rostou, který se uskuteční v pon-
dělí 15. listopadu 2021 od 15 ho-
din na Městském úřadě Ostrov  
v zasedací místnosti rady města.

Loňská zima se nesla v duchu covido-
vé pandemie a nikde nebyl ani náznak 
pomyslného světla na konci tunelu. V té 
době jsme se ve vedení města rozhodli, 
že ozdobený listnatý strom - javor před 
zámkem - necháme svítit po celý rok, 
a nazvali jsme jej Stromem naděje. Zá-
roveň jsme se domluvili s Římskokato-
lickou farností, že pod stejným názvem 
podpoříme jejich tradiční postní sbírku 
s tím,  že výtěžek bude použit pro po-
třebné, kteří se dostali do svízelné si-
tuace v souvislosti s nemocí covid-19. 
Impuls k dobročinné sbírce dal velitel 
městské policie Ladislav Martínek, kte-
rý byl také prvním přispěvatelem do 
sbírky. Na účtu ostrovské farnosti se 
nakonec sešlo 22 153 Kč a za to patří 
ještě velké poděkování všem, kteří jste 
přispěli. Z rukou starosty města obdržel 
farář Krzysztof Dędek symbolický šek ve 
výši vybrané částky a peníze putovaly 
ke skutečně potřebným, které covid ci-
telně zasáhl. A v dobročinnosti budeme 
pokračovat dál! Proto bych Vás touto 

cestou rád pozval do klášterního kos-
tela na Dušičkový koncert pro Strom 
naděje, který se uskuteční v pátek  
5. listopadu od 18.00 hod. Vystoupí 
Eva Henychová - zpěvačka a kytaristka, 
autorka textů i hudby, a skupina Elegan-
ce, ve které účinkuji se svým bratrem 
Pavlem. Vstupné bude dobrovolné a vý-
těžek bude vložen na účet Římskokato-
lické farnosti. Pokud budete chtít Strom 
naděje podpořit převodem jakékoli fi-
nanční částky, můžete ji zasílat na trans-
parentní účet Římskokatolické farnosti 
Ostrov 801809379/0800. Do zprávy pro 
příjemce uveďte Strom naděje. Vybraná 
finanční částka poputuje opět někomu 
z Ostrova, kdo se během roku dostal do 
velmi tíživé situace kvůli onemocnění 
covid-19. Osobu či rodinu opět vybere 
farář s vedením města Ostrova. Předem 
děkuji za Vaši štědrost a těším se na 
osobní setkání s Vámi! 

Marek Poledníček
místostarosta města Ostrova 

1/ Zjistěte si své exekuce v Centrální 
evidenci exekucí. Pokud nevíte jak, 
na helplince 770 600 800 vám zdar-
ma poradí či pomohou.

2/ Napište exekutorovi doporučený 
dopis s žádostí o vyčíslení dlužné 
jistiny a informujte ho, že využívá-
te Milostivého léta. Uveďte i svůj 
e-mail.

3/ Mezi 28. 10. 2021 až 28. 1. 2022 
zaplaťte exekutorovi dlužnou jistinu  
+ 908 Kč na náklady a to je vše!

Milostivé léto mohu uplatnit, po-
kud dlužím: obci, kraji, státu, zdra-
votní pojišťovně, dopravnímu pod-
niku apod.

Marek Poledníček
místostarosta města Ostrova
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SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ 
„U KULATÉ BÁBY“

Po dokončení stavby venkovního spor-
tovního hřiště ve Vančurově ulici u zimního 
stadionu, jeho kolaudaci a schválení návštěv-
ního řádu byl na hřiště od 13. 10. 2021 umož-
něn přístup široké veřejnosti. Provozní doba 
byla stanovena tak, že v době od dubna do 
září bude hřiště otevřeno od 8.00 do 20.00 
hodin a v době od října do března bude hřiš-
tě otevřeno od 8.00 do 17.00 hodin. Provozní 
doba hřiště však může být upravena a hřiště 
nemusí být otevřeno, zejména pokud to ne-
dovolí klimatické podmínky, které by mohly 
pro uživatele znamenat nebezpečí (nebude 
prováděna zimní údržba), nebo pokud bude 
na ploše hřiště probíhat údržba či opravy, 
případně se na hřišti objeví závada bránící 
bezpečnému užívání hřiště. Na hřišti je mož-
né provozovat kromě jiného také florbal, vo-
lejbal, nohejbal či tenis. Pro tyto sporty jsou 
k dispozici sloupky pro uchycení sítí, sítě  
a branky. Toto vybavení je k zapůjčení  
u správce přilehlého zimního stadionu.

Hana Špičková
 vedoucí odboru městských investic a správy

Městský úřad Ostrov

dne 1. ledna 2021 nabyl účinnosti nový 
zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. Zákon 
mimo jiné nově upravuje povinnosti pů-
vodce odpadu z hlediska poplatků. 

Poplatky za účast v obecním systému 
nakládání s komunálním odpadem jsou 
nově upraveny pouze v zákoně o místních 
poplatcích. 

Zastupitelstvo města 22. 9. 2021 schvá-
lilo novou Obecně závaznou vyhlášku 
(OZV) města Ostrov č. 3/2021, o místním 
poplatku za odkládání komunálního od-
padu z nemovité věci. Město Ostrov touto 
vyhláškou zavádí zcela nový místní popla-
tek za odkládání komunálního odpadu  
z nemovité věci v souladu s ust. § 14 záko-
na č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. 
Abychom byli co nejblíže stávajícímu mo-
delu, který fungoval tak, že občané platili 
za objem nádoby a četnost vývozu a zapla-
cené úhrady pokryly náklady na svoz KO  
a provoz sběrného dvora, vybrali jsme po-
dobnou alternativu a stanovil se poplatek 
dle kapacity soustřeďovacího prostředku 
pro nemovitou věc na odpad v litrech. 

Co se teď tedy bude dít? V průběhu měsí-
ce listopadu a prosince bude všem, co mají 
s městem Ostrov uzavřenou Smlouvu na 
svoz komunálního odpadu, doručen dopis, 
kterým se bude tato stávají Smlouva rušit 
k 31. 12. 2021. Současně bude v dopise při-
ložen formulář, Přihláška, který je potřeba 
vyplnit, podepsat a zaslat na MěÚ Ostrov, 

odbor finanční a školství, poštou či přímo 
donést na podatelnu MěÚ Ostrov. Pode-
psanou Přihlášku lze naskenovat a zaslat též 
elektronicky na e-mail: podatelna@ostrov.
cz. Nádoba pro jednotlivé nemovitosti a čet-
nost svozu zůstávají nyní stejné jako dosud.

Je potřeba si uvědomit, kdo je nyní po-
platníkem a kdo plátcem poplatku.

Plátce poplatku (vlastník nemovitosti) 
zaplatí příslušnou část poplatku správci po-
platku (městu Ostrov) za první pololetí nej-
později do 30. 7. příslušného kalendářního 
roku a za druhé pololetí nejpozději do 31. 1. 
následujícího kalendářního roku po přísluš-
ném kalendářním roce. Případné změny ve 
velikosti svozu lze provést pouze 2x ročně, 
vždy k tomuto výročí platby. Avšak žádost 
o změnu (snížení) četnosti svozu či velikosti 
nádoby musí být zaslána nejpozději 2 mě-
síce před tímto datem, tedy nejpozději do  
30. 5., resp. 30. 11., a to na město Ostrov, 
odbor městských investic a správy (dále 
OMIS). Naplněnost nádoby bude sledová-
na a poté teprve bude vydán tímto odbo-
rem případný souhlas se změnou. Pokud 
však bude svozovou firmou či pracovníkem 
OMIS zjištěné opakované přeplňování ná-
doby, pokyn ke změně četnosti svozu či ve-
likosti nádoby může být a bude vydán pra-
covníkem OMIS kdykoliv v průběhu roku.

Plátce poplatku (vlastník nemovitos-
ti), který nově poplatek platí, je povinen 
vybrat poplatek od poplatníka (nájemce 

nemovitosti), pokud to není stejná osoba.
Přihlášku vyplní plátce poplatku (vlast-

ník nemovitosti) a je nutné ji doručit nej-
později do  15. 1. 2022 na MěÚ Ostrov (lze 
i písemně, příp. e-mailem).

Předmětem poplatku je odkládání 
směsného komunálního odpadu z jednot-
livé nemovité věci zahrnující byt, rodinný 
dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, 
která se nachází na území města Ostrov  
a místních částí.

Zde je nutné připomenout, že do sou-
časné doby majitelé staveb určených k re-
kreaci nemuseli mít smlouvu s městem  
a hradit úhradu za svoz komunálního od-
padu. Nově jim povinnost platit poplatek 
za odkládání směsného komunálního od-
padu nastala. Tedy i vlastník stavby pro ro-
dinnou rekreaci má ohlašovací povinnost!

Se samotnou OZV se lze podrobněji 
seznámit na webu města. Stejně tak s výší 
poplatků v návaznosti na velikost nádoby 
a četnosti svozu.

V příštím vydání Ostrovského měsíční-
ku Vás seznámíme s právy a povinnost-
mi vyplývajícími z nové OZV č. 2/2021,  
o stanovení obecního odpadového hos-
podářství na území města Ostrov, která 
též reaguje na změny související s novým 
zákonem o odpadech.

Petra Niederhafnerová
odbor městských investic a správy

Městský úřad Ostrov

ZMĚNY V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ

Město Ostrov vyhlásilo výběrové řízení 
na pronájem 6 plně zrekonstruovaných 
bytů, které se nachází v ulicích Hlavní třída, 
Nerudova a Brigádnická. Výběrové řízení 
probíhá formou obálkové metody v termí-
nu od 29. 9. do 15. 11. 2021. Uchazeč na-
bídne nájemné za m2, a to nejméně ve výši 

80 Kč/m2. Základní podmínkou pro účast 
v řízení je skutečnost, že žadatel je nejmé-
ně po dobu posledních 2 let trvale hlášen 
v Ostrově, jeho částech nebo zde má po 
tuto dobu pracoviště, či provozovnu. Více 
informací naleznete www.ostrov.cz.

(red)

PRONÁJEM ŠESTI ZREKONSTRUOVANÝCH 
BYTŮ V MAJETKU MĚSTA

NOMINUJTE SPORTOVCE ROKU MĚSTA 
OSTROVA ZA ROK 2021

Máte ve svém sportovním oddílu nebo 
ve svém okolí talentované sportovce  
z Ostrova, kteří by si za své úsilí, výsledky  
a reprezentaci města zasloužili poděkování  
a ocenění? Dejte nám o nich vědět.

Nominovat můžete jednotlivce nebo 
týmy z nejrůznějších sportovních a spor-
tovně-tanečních odvětví nejpozději do 
pátku 14. ledna 2022 prostřednictvím vypl-

něného nominačního formuláře zaslaného 
na e-mailovou adresu janecka@dk-ostrov.
cz. Formulář ke stažení najdete na webu 
domu kultury.

Úspěšné sportovce představíme a oce-
níme na Plese sportovců v námořnickém 
stylu v sobotu 26. února 2022 v Domě kul-
tury Ostrov. 

Tým Domu 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

AKTUALITY

V závěru měsíce října byla zahájena vý-
měna dosluhující lávky přemosťující Já-
chymovský potok mezi ulicemi Smetano-
va a Jáchymovská. 

Původní lávka bude snesena, betonové 
opěry budou opraveny a následně bude 
usazena lávka nová. V průběhu stavebních 
prací však nebude možné projít mezi uli-

cemi Jáchymovská a Smetanova, protože 
stará lávka již bude demontována! Délka 
montážních a stavebních prací je odha-
dována na cca 14 dní. Náklady na výměnu 
lávky činí bezmála půl milionu Kč. 

Jiří Diviš
odbor městských investic a správy

Městský úřad Ostrov

VÝMĚNA LÁVKY VE SMETANOVĚ ULICI  
POTRVÁ ZHRUBA DVA TÝDNY

V předvečer Dne boje za svobodu  
a demokracii a Mezinárodního dne stu-
dentstva bude Dům kultury Ostrov hos-
tit účastníky workshopu „Ostrov ve stínu 
totality“, který nabídne pestrou škálu té-
mat souvisejících s obdobím od vzniku 
socialistického zřízení až po sametovou 
revoluci. Připraveny jsou nejen přednáš-
ky a prezentace, ale i filmová představení 
dokreslující atmosféru doby. Jeden z fil-
mů je věnován osobnosti sochaře Jarosla-
va Šlezingera (v letošním roce uplynulo 
110 let od jeho narození – 29. 4. 1911), 
vězně komunistického lágru a autora 
sousoší na domě kultury, který těžkou 
práci na Věži smrti zaplatil vlastním živo-
tem. Druhý snímek představí právě tento 
objekt, který je nyní přístupný veřejnosti 
a je živou připomínkou utrpení lidí, kte-
ří zde byli vězněni. Součástí workshopu 
bude i prohlídka domu kultury se staveb-
ním historikem Mgr. Lubomírem Zema-
nem a prezentace připravované realizace 
památníku politickým vězňům v prosto-
ru mezi domem kultury a bankou ČSOB.

V přestávce mezi odpolední a večerní 
částí akce proběhne v 19.00 hod. pietní 
akt u základního kamene připravované-
ho památníku REFLEXE.

Program:
16. 11. 2021 – DK Ostrov
15.00 hod. – Zahájení
15.05 – 16.00 hod. – Mgr. Lubomír Ze-
man – architektura 50. let s důrazem na 
DK Ostrov, prohlídka
16.00 – 16.45 hod. – Ing. Lubomír 
Modrovič – Rudá věž smrti
Cofeebreak
17.00 – 17.30 hod. – Konfederace politic-
kých vězňů – současnost a blízká budoucnost 
17.30 – 18.00 hod. –  Ing. arch. Tereza Ka-
belková – představení památníku REFLEXE
18.00 – 18.45 hod. – PhDr. Jiří Neminář 
– Vlastivědný kufřík, netradiční formy pre-
zentace historie
19.00 hod.  – pietní akce u základního ka-
mene památníku REFLEXE
19.30 hod. – Filmový večer
VĚŽ SMRTI – dokument režisérky Kristiny 
Vlachové, krátká beseda
RÁNY OSUDU – polohraný dokument  
o sochaři Jaroslavu Šlezingerovi autorky 
Veroniky Sunové
Změna programu vyhrazena
Srdečně zveme širokou veřejnost, přede-
vším učitele, pracovníky infocenter a zá-
jemce o historii.

Zuzana Železná
odbor kanceláře starosty a veřejné správy 

Městský úřad Ostrov

PASPORTIZACE  
ZDRAVOTNICTVÍ  
OSTROVSKÉHO REGIONU

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
si touto cestou dovoluje informovat, že 
v průběhu léta došlo k aktualizaci paspor-
tizace zdravotnictví ostrovského regionu, 
a to k 1. 8. 2021.

Pasportizace je vypracována dle zadání 
schváleného Komunitního plánu města 
Ostrova na období 2018–2022. Cílem 
zadání pro zpracování pasportizace bylo 
zmapovat dostupnost lékařské péče pro 
občany ostrovského regionu, včetně obcí 
v působnosti města Ostrova. Při zpra-
covávání i aktualizaci pasportizace byla 
navázána spolupráce se zástupci zařízení, 
lékaři a ostatními kompetentními pra-
covníky. V rámci jejich zvážení, spoluprá-
ce a dle předložených údajů byl vypraco-
ván celý dokument, který naleznete na 
webových stránkách města Ostrov  www.
ostrov.cz.

Velké díky za tvorbu i aktualizaci 
pasportizace ostrovského regionu patří 
paní Zdeňce Bučkové, člence řídící sku-
piny komunitního plánování sociálních 
služeb. 

Milada Pastorová, koordinátorka komu-
nitního plánování sociálních služeb, OSVZ, 

Městský úřad Ostrov

„OSTROV VE STÍNU TOTALITY“ – 
WORKSHOP K VÝROČÍ 17. LISTOPADU

V Ostrově byla vyměněna lávka ve Smetanově ulici

OSTROV ZASTUPUJÍ 
DVA POSLANCI

Starosta Ostrova Jan Bureš a členka za-
stupitelstva města Karla Maříková used-
nou do lavic Poslanecké sněmovny Parla-
mentu České republiky. Oba politici uspěli 
v nedávných sněmovních volbách. Jan Bu-
reš kandidoval za koalici Spolu, která v Os-
trově získala 19,21 procenta hlasů. SPD, za 
které kandidovala Karla Maříková, získalo 
11,93 procenta hlasů.  Celkově volby v Os-
trově vyhrálo hnutí ANO se ziskem 33,21 
procenta hlasů. Hnutí ANO vyhrálo volby  
i v celém Karlovarském kraji.         

(red)

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

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

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

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

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

Nabídka pozemků v Horním Žďáru

AKTUALITY

Na dušičky pamatujme, z očistce jim 
pomáhejme!
Budou na nás vzpomínat, až my budem 
umírat…
V dušičkový večer rozžehneme svíčky,
modlíme se tiše při nich za dušičky.
Poslední již svíce zvolna dohořívá,
za duše, jichž nikdo, nikdo nevzpomíná.
(lidová modlitba)

Vzpomínka na všechny věrné zesnu-
lé, Památka všech věrných zemřelých či 
zkrátka lidově Dušičky. Den, kdy se církev 
modlí za duše v očistci, připadá v kalendá-
ři na 2. listopadu. 

Dušičky patří např. vedle Vánoc mezi 
svátky, které si připomínají jak křesťané, 
tak i nevěřící, a to vzpomínkou ve formě 
návštěvy hřbitovů a hrobů svých blízkých.  
Hroby bývají zdobeny květinou, věncem či 
zapálenou svíčkou nebo lampou. 

Pro katolíky znázorňují živé květi-
ny víru ve věčný život a mají demonstrovat 

přesvědčení, že život smrtí nekončí. Hořící 
svíce mají symbolizovat přítomnost zmrt-
výchvstalého Krista, stejně jako o Veliko-
nocích nebo při mši. Vzpomínka na mrt-
vé je součástí každého slavení eucharistie. 
„Vzpomínáme na naše blízké a v duchu se 
ptáme, jaké svědectví nám zanechali.“ Na 
hřbitovech se proto konají v hřbitovních 
kaplích, kostelech či u hlavního hřbitovní-
ho kříže bohoslužby slova nebo mše svaté. 
V Ostrově se koná tzv. dušičková mše 
- Svíce pro naše zemřelé - dne 1. listo-
padu na městském hřbitově v kostele  
sv. Jakuba Většího.
17.30 hod. – modlitba za zemřelé, zapá-
lení svíček
18.00 hod. – mše svatá za zemřelé 

Za Římskokatolickou farnost obřadem 
provede ostrovský farář Krzysztof Dędek. 

Zveme všechny, kteří ztratili někoho 
blízkého, nebo je někdo z blízkých po-
hřben na ostrovském hřbitově, aby za něj 

přišli zapálit svíčku a zavzpomínali. Až pů-
jdete na ostrovský hřbitov, ať už na dušič-
kovou mši či jindy, zastavte se u 9 hrobů, 
které město Ostrov v letošním roce zre-
novovalo. Obnova náhrobků historických 
osobností Ostrova se uskutečnila s finanč-
ní podporou Česko-německého fondu 
budoucnosti a připomínají občany, kteří 
se svým životem a prací významně zapsali 
do dějin našeho města. Průvodcem Vám 
může být zcela nová brožura Hřbitovní 
areál Ostrov, která obsahuje informace  
o zajímavé historii městského hřbitova, 
kostelu sv. Jakuba Většího (nejstarší do-
chované památce našeho města), ale také 
o zmíněných osobnostech. Brožuru je 
možno získat zdarma v Informačním cen-
tru Na Zámku. Mapa opravených hrobů je 
umístěna i na centrální vývěsce hřbitova. 

Dita Poledníčková
manažer cestovního ruchu

Městský úřad Ostrov

DUŠIČKOVÁ MŠE BUDE V KOSTELE SV. JAKUBA VĚTŠÍHO

  
 
 
 
    
 
 

Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem 
na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických 

center Reg. č. projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724 
 

      SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA KURZ PRO KOORDINÁTORY DOBROVOLNÍKŮ 

Chcete mít v organizaci dobrovolníky a nevíte, jak to zařídit? Přihlaste se na kurz a my Vás to 
naučíme. 

Kdy 24. 11. - 26. 11. 2021  

Kde: Krajská knihovna Karlovy Vary 

24. 11. 9:00-17:00 hod  

25. 11. 9:00-15:00 hod  

26. 11. 9:00-15:00 hod  

Cena kurzu: ZDARMA  

Přihlašujte se na e-mail dobrovolnictvi@instand.cz 

Kurz je vhodný pro organizace, které uvažují o spolupráci s dobrovolníky nebo již 
s dobrovolníky pracují a potřebují poradit, jak řešit aktuální situace.  

Na tomto kurzu si připravíte návod, jak zajistit dobrovolníky do vaší organizace. Získáte 
certifikát o absolvování kurzu.  

A tedy:  

• Legislativní ukotvení dobrovolnictví v ČR, možné dotační programy  
• Zavedete dobrovolnictví do Vaší organizace  
• Vytipujete vhodnou činnost pro dobrovolníky  
• Naučíte se, jak vybrat vhodné dobrovolníky, jak s nimi pracovat a udržet 

je v organizaci  
• Neopomeneme propagaci, podporu pro dobrovolníky a koordinátory  

 
 

Kurz organizuje Regionální dobrovolnické centrum Instand ve spolupráci s Krajskou 
knihovnou Karlovy Vary  

Těší se na Vás lektorky: Ing. Eva Vodičková, koordinátorka dobrovolníků Krajská knihovna 
Karlovy Vary, koordinátorka Regionálního dobrovolnického centra Instand a Mgr. Romana 

Trutnovská, vedoucí Regionálního dobrovolnického centra Instand 

OSTROVŠTÍ STRÁŽNÍCI 
ZADRŽELI HLEDANÉHO 
RECIDIVISTU

KURZ PRO KOORDINÁTORY DOBROVOLNÍKŮ

Při běžné pochůzkové činnosti si ostro-
vští strážníci všimli v Májové ulici pode-
zřelého muže, kterého vyzvali k prokázá-
ní totožnosti. Při ověření totožnosti bylo 
zjištěno, že se jedná o celostátně hleda-
nou osobu. Muže proto strážníci převezli 
na služebnu a přivolali hlídku Policie ČR, 
která muže zadržela a převezla k dalším 
úkonům.

„Naše hlídka byla dále požádána  
o pomoc při hledání muže, který měl užít 
větší množství prášků. Hlídce se naštěstí 
podařilo kontaktovat osobu mobilním 
telefonem. Bylo zjištěno, že se nachází 
v obci Horní Žďár a spolykal sedmnáct 
prášků na uklidnění. Hlídka muže vypát-
rala a přivolala rychlou záchrannou služ-
bu, která muže převezla do nemocnice 
na jednotku intenzivní péče,“ vysvětluje 
velitel Městské policie Ostrov Ladislav 
Martínek.

Další zásah strážníků se odehrál v Kruš-
nohorské ulici, kde žena zadržela na své 
zahrádce nezvaného hosta. „Zadržená 
žena tvrdila, že potřebovala pouze na  
toaletu, avšak na otázku, proč vnikla na 
cizí pozemek, odpovědět již nedokázala. 
Při kontrole, zda u sebe nemá žena krade-
né věci, vyndala z kapsy cizí doklady a pla-
tební kartu. Žena doklady s kartou údajně 
nalezla a chtěla je odevzdat, avšak na toto 
zapomněla. Žena byla posléze předána 
hlídce PČR,“ dodal velitel.              

(kor)

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA KURZ PRO 
KOORDINÁTORY DOBROVOLNÍKŮ
Chcete mít v organizaci dobrovolníky  
a nevíte, jak to zařídit? Přihlaste se na kurz a my 
Vás to naučíme. 
Kdy: 24. 11. – 26. 12. 2021
Kde: Krajská knihovna Karlovy Vary
24. 11.  9.00 – 17.00 hod.
25. 11.  9.00 – 15.00 hod. 
26. 11.  9.00 – 15.00 hod.
Cena kurzu: ZDARMA
Přihlašujte se na e-mail dobrovolnictvi@in-
stand.cz
Kurz je vhodný pro organizace, které uvažují 
o spolupráci s dobrovolníky nebo již s dobro-
volníky pracují a potřebují poradit, jak řešit 
aktuální situace. Na tomto kurzu si připravíte 
návod, jak zajistit dobrovolníky do vaší organi-
zace. Získáte certifikát o absolvování kurzu. 
A tedy: 
- Legislativní ukotvení dobrovolnictví v ČR, 
možné dotační programy

- Zavedete dobrovolnictví do Vaší organizace
- Vytipujete vhodnou činnost pro dobrovol-
níky
- Naučíte se, jak vybrat vhodné dobrovolníky, 
jak s nimi pracovat a udržet je v organizaci
- Neopomeneme propagaci, podporu pro dob-
rovolníky a koordinátory
Kurz organizuje Regionální dobrovolnické cen-
trum Instand ve spolupráci s Krajskou knihov-
nou Karlovy Vary. 
Těší se na Vás lektorky: Ing. Eva Vodičko-
vá, koordinátorka dobrovolníků, Krajská 
knihovna Karlovy Vary, koordinátorka Regi-
onálního dobrovolnického centra Instand,  
a Mgr. Romana Trutnovská, vedoucí Regionální-
ho dobrovolnického centra Instand.
Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České 
republice s akcentem na zajištění regionální  
a oborové dostupnosti dobrovolnictví v po-
době dobrovolnických center Reg. č. projektu:  
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724

- ZM schválilo Obecně závaznou vyhláš-
ku města Ostrov č. 2/2021 (OZV č. 2/2021),  
o stanovení obecního odpadového hospodář-
ství na území města Ostrov,
- ZM schválilo Obecně závaznou vyhláš-
ku města Ostrov č. 3/2021 (OZV č. 3/2021),  
o místním poplatku za odkládání komunálního 
odpadu z nemovité věci, 
- RM na základě doporučení hodnotící komise 
přidělila veřejnou zakázku „Oprava dámských WC 

Domu kultury, 363 01 Ostrov“ dodavateli s pořa-
dovým číslem 2 – STASKO plus, spol. s r. o., Rolav-
ská 590/10, 360 17 Karlovy Vary, IČ: 147075511,  
s nabídkovou cenou 1 195 775,72 Kč bez DPH, jako 
nejvýhodnější nabídce pro zadavatele,
- RM schválila podmínky výběrového řízení na 
pronajímání 6 plně zrekonstruovaných bytů  
v majetku města Ostrov (Nerudova ul. čp. 
700/7, 701/17, Brigádnická ul. čp. 712/2, Hlavní 
třída čp. 862/4, 862/5, 864/5).                      (red)

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA V MĚSÍCI ZÁŘÍ:
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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

 mimořádný odběr SMS zpráv
Preferujeme odběr hlášení pomocí mobilní aplikace nebo emailu. Pokud však nemáte možnost odběru hlášení 
pomocí těchto komunikačních kanálů, můžeme Vám zasílat i SMS zprávy. Odeslané SMS bude hradit město,             
a protože chceme minimalizovat náklady, zvažte zda je tento druh získávání aktualit nutný. 
Pro možnost odběru hlášení prostřednictvím SMS prosím vyplňte ústřižek vpravo nebo pošlete registrační SMS
- ve tvaru OSTROV JMENO PRIJMENI ULICE CISLOPOPISNE na číslo 774 724 136 (informace budete dostávat 
formou SMS např. AS ….. INFO 1 2 4)

nainstalujte si aplikaci
Nainstalujte si mobilní aplikaci Hlášenírozhlasu.cz, kterou najdete na 
Google Play nebo App Store. Naskenujte jeden z QR kódů do 
aplikace ve Vašem telefonu a klikněte na odkaz, který Vám nabídne.

přihlaste se přes internet
Přejděte na adresu www.rozhlas.ostrov.cz 
klikněte na tlačítko Odebírat hlášení a 
zaregistrujte se.

vyplňte ústřižek vpravo
Vyplněný jej odevzdejte městském úřadě 
(včetně podpisu GDPR na druhé straně)  

Vážení spoluobčané,
chtěli byste být informováni o aktuálním dění v našem   městě?
Díky službě Hlášenírozhlasu.cz, vás budeme informovat e-mailem, SMS zprávami, mobilní aplikací, přes webové 
stránky nebo Facebook. Budete vždy včas informování o důležitých událostech nebo krizových situacích, ať jste 
kdekoliv a kdykoliv.
                                                                                                                     Ing. Jan Bureš, DBA, starosta města Ostrov

Kulturní a sportovní události Důležité informace         Oznámení magistrátu

 Vyberte si jednu z možností, jak odebírat hlášení:

Přihlášením k odběru hlášení dává registrovaný občan souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem zasílání aktuálních informací z  města.  
Více informací o rozsahu a účelu zpracování a odvolání souhlasu najdete na adrese www.rozhlas.ostrov.cz nebo osobně na úřadě  města.

přihlaste se přes Facebook
Na Facebooku vyhledejte Město Ostrov
a přidejte si tuto stránku k oblíbeným. 

     

Registrace k odběru hlášení
Jméno a příjmení:

Ulice a č.p.:

Telefon:

E-mail:

Mám zájem o tyto informace:

 Výstražné informace

Oznámení od městského úřadu

Havárie a odstávky vody, elektřiny a plynu

Kulturní akce, sportovní akce a jiné
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1.

Vyplněním přihlášky souhlasím se zpracováním osobních údajů 
za účelem zasílání aktuálních informací z města. Je mi více než 16 let.

Podpis:

2.
3.

Opravy a uzavírky vozovek

Mimořádná sdělení

4.

5.

Zájmové skupiny: (v případě zájmu zaškrtněte jednu z 
následujících možností)

Pejskaři          Chataři                  Senioři

Dobrovolníci        Hlasová zpráva -    tento způsob 
informování je určen občanům, kteří mají problém 
dostávat informace od úřadu v textové podobě (jen 
na povolení MÚ).

               

               Kolik vás to bude stát?  Nic!  Tato služba je pro vás zcela ZDARMA 

Aktuální sdělení - školky6.
Aktuální sdělení - školy

Covid-19

7.

8.

Potřebujete poradit?
podatelna@ostrov.cz, info@hlasenirozhlasu.cz

Již dva roky mnozí z vás využíváte  
k získávání aktuálních informací z Ostro-
va mobilní aplikaci Česká obec. V rámci 
modernizace, rozšíření možností a zkva-
litnění komunikace jsme se rozhodli pře-

jít na mobilní aplikaci Hlášení rozhlasu.
Obecná výhoda mobilních aplikací spo-

čívá v tom, že jsme schopni v reálném 
čase zaslat informaci vám občanům do 
vašich mobilních zařízení, a naopak získat 
víceméně okamžitou reakci. Nová aplika-
ce zjednoduší možnost zasílání podnětů 
a kromě dalšího přidává funkci anket. Zcela 
nová je pro nás možnost komunikace pomo-

cí e-mailů a SMS s těmi občany, kteří si aplika-
ci z nejrůznějších důvodů nenainstalují.

Komunikace je pro nás důležitá. Proto 
jsme ji zařadili do projektu Efektivní a mo-
derní Ostrov, reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_
109/0016747, na který město získalo dota-
ci z Operačního programu Zaměstnanost.   

Marek Poledníček
místostarosta města Ostrova 

NOVÁ APLIKACE PRO INFORMOVÁNÍ OBČANŮ MĚSTA

Fyzické osoby, které jsou vlastníky nebo 
spoluvlastníky rodinného domu (včetně 
trvale obývaných staveb pro rodinnou 
rekreaci) a bytových jednotek bytových 
domů, ve kterých trvale bydlí, mohou ak-
tuálně prostřednictvím Krajského úřadu 
Karlovarského kraje požádat o dotaci na 
výměnu kotlů na pevná paliva s ručním 
přikládáním, které nesplňují emisní třídu 
3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5.

Dále je podmínkou splnění nároku na 
dotaci skutečnost, že průměrný čistý pří-
jem člena domácnosti žadatele nepřesáhl 
v roce 2020 částku 170 900 Kč. Výše uve-
dené příjmy není třeba prokazovat, po-
kud žadatel a všichni ostatní členové do-

mácnosti pobírají starobní důchod nebo 
invalidní důchod 3. stupně, je žadatel 
nezletilý nebo student denního studia do 
26 let a je jediným vlastníkem nemovitos-
ti, žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby 
podání žádosti o podporu pobíral dávky 
v hmotné nouzi nebo doplatek na bydlení.

Předběžný zájem o získání dotace je tře-
ba u Karlovarského kraje vyslovit do konce 
roku 2021, a to na níže uvedených kontak-
tech, kde je možné získat i další upřesňující 
informace k poskytnutí dotace.
Agáta Holá: 354 222 214, 
agata.hola@kr-karlovarsky.cz
Kamila Caháková: 354 222 424, 
kamila.cahakova@kr-karlovarsky.cz

Petra Krajčovičová: 354 222 645, 
petra.krajcovicova@kr-karlovarsky.cz
Eva Dolívková: 354 222 569, 
eva.dolivkova@kr.karlovarsky.cz
Mojmír Kalvoda: 354 222 487, 
mojmir.kalvoda@kr-karlovarsky.cz
Pavla Vdovcová: 354 222 268, 
pavla.vdovcova@kr-karlovarsky.cz
Jitka Lapešová: 354 222 414, 
jitka.lapesova@kr-karlovarsky.cz
Michal Mottl: 354 222 263, 
michal.mottl@kr-karlovarsky.cz
Sběr žádostí o dotaci a realizace proběh-
nou v průběhu roku 2022.

Kateřina Matyášová, vedoucí OSVZ  
Městský úřad Ostrov

KOTLÍKOVÉ DOTACE V KARLOVARSKÉM KRAJI PRO  
NÍZKOPŘÍJMOVÉ OBČANY
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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

Narození
Přistěhovalí
Odstěhovalí
Úmrtí
Stav obyvatel
Uzavření manželství

9
22
43
19
15 897
15

Statistika města Ostrova 
září 2021

Nové skiagrafické pracoviště slouží 
od října pacientům v Nemocnici Ostrov. 
Nemocnice, která patří do skupiny Pen-
ta Hospitals CZ, jím nahradila již nevy-
hovující rentgenový přístroj a vyšetření 
novou technologií přinese pacientům 
řadu výhod. Od zkrácení čekací doby až 
po nižší dávku záření. 

„Těch rozdílů proti starému rentgenu je 
celá řada. Asi bych nejvíc vyzdvihla nižší 
radiační zátěž pro pacienty. Při jednorá-
zovém vyšetření to nehraje až tak zásadní 
roli, ale když chodí na opakované kontroly, 
jde o významný přínos,” vysvětluje Marké-
ta Horáková, lékařka ostrovské radiolo-
gie. Navíc diagnostika je přesnější, obraz 
ostřejší, lépe se hodnotí a má dokonalejší 
postprocesing. Pro pacienty a laboranty je 
tak skiagrafické vyšetření mnohem rych-
lejší, protože načtení obrazu trvá pouhé tři 
sekundy a není nutné čekat na zpracování 
snímku jako dřív. 

„Přesnost diagnostiky ovlivní nejen vyšší 
rozlišení, ale i vyšší citlivost v detekci pato-
logických obrazů. Díky digitalizaci celého 
procesu je toho zkrátka na snímku vidět 
více. Dřív se některé nálezy na RTG skryly 
a objevily se až na počítačové tomografii. 
Dnes se naopak ukáží a můžeme je dovy-
šetřovat a upřesňovat tak informace po-
třebné třeba k následné léčbě,” říká dok-
torka Horáková.

Nový skiagraf od společnosti Samsung, 
který včetně potřebných úprav vyšel Ne-
mocnici Ostrov na 4,5 milionu korun, tak 

doplnil stávající vybavení tamní radiolo-
gie. Mezi ně patří především počítačo-
vý tomograf nebo moderní sonografie. 
Sloužit bude jak pacientům ze samotné 
nemocnice, tak těm, které indikují k vyšet-
ření praktičtí lékaři působící ve městě. 

„Skiagraf se používá k vyšetření přede-
vším skeletu a plic, v menší míře k orien-
tačnímu vyšetření dutiny břišní. Indikací je 
celá řada, ze stran chirurgů jde v největší 
míře o úrazy, ortopedové indikují vyšet-
ření kloubů a páteře, internisté a obvodní 
lékaři se neobejdou bez RTG vyšetření plic  
k vyloučení plicních zánětů, tumorů či ji-
ných patologií,” dodává k využití nového 
přístroje Horáková s tím, že celkově bude 
přístroj sloužit až 20 tisícům vyšetření roč-
ně. Kromě toho v Nemocnici Ostrov ročně 
provedou i zhruba 5,5 tisíce sonografic-
kých vyšetření nebo 2,5 tisíce vyšetření na 
počítačovém tomografu. 

Málokdo přitom ví, že ostrovská radio-
logie neslouží jen k diagnostice, ale dělají 
se zde také na počítačové tomografii ob-
střiky páteře, které potlačují bolest při de-
generativních změnách páteře. Obstřiky 
pomáhají oddálit operační léčbu páteře, 
která je takzvaně posledním řešením a ne-
garantuje vždy dobrý výsledek. Díky přes-
né diagnostice CT tak umí ostrovští lékaři 
aplikovat směs léčiv zhruba jeden milime-
tr od míšního kořene, a tím i výrazně zvý-
šit její účinnost. 

Vladislav Podracký
Nemos Ostrov

PACIENTŮM V OSTROVĚ SLOUŽÍ  
OD ZAČÁTKU ŘÍJNA NOVÝ SKIAGRAF

TEPLO V OSTROVĚ 
SE ZDRAŽOVAT  
NEBUDE

Ostrovská teplárenská, a. s., cenu tep-
la naposledy zvyšovala na podzim roku 
2017, a přestože všechno kolem nás 
zdražuje, cena tepla ve všech katego- 
riích odběru bude v roce 2022 stejná 
jako v roce 2021, tj. 616 Kč/GJ včetně 
DPH na vstupu do objektu. Vzhledem 
k růstu mezd tak podíl nákladů na vytá-
pění v celkových nákladech domácnos-
tí napojených na Ostrovskou tepláren-
skou opět klesne. Cenu tepla pomáhá 
teplárně udržet město tím, že po ní 
nevyžaduje dividendy, a proto teplárna 
nemusí tvořit velký zisk, který by bylo 
nutné zakalkulovat do ceny tepla.

V současné době došlo k význam-
nému nárůstu cen elektrické energie 
a plynu. Tím, že jsme postavili v roce 
2020 kogenerační jednotku o výkonu 
600 kWe, začali jsme opět dodávat do 
rozvodné sítě. Při současných vysokých 
cenách elektřiny nám rostou výnosy za 
elektřinu, které využijeme na pokrytí 
zvýšených nákladů na elektřinu naku-
povanou pro výměníkové stanice. Od 
konce roku 2020 nemusíme také naku-
povat emisní povolenky, které v letoš-
ním roce významně podražily. Pokud 
bychom povolenky dále nakupovali, 
znamenalo by to nutnost významného 
zdražení tepla, které by pro odběrate-
le nemuselo být únosné. V souvislosti 
s dokončením výstavby druhého bio-
masového kotle předpokládáme zvý-
šení podílu biomasy na výrobě tepla 
až na cca 90 %. To přinese významné 
zvýšení zeleného bonusu za výrobu 
tepla z biomasy, což částečně eliminuje 
zvýšení nákladů na plyn. Po ukončení 
výroby tepla z páry v 1. pol. roku 2020 
došlo k dalšímu významnému poklesu 
počtu pracovníků, a tím i přes nárůst 
průměrných mezd nedochází k nárůs-
tu mzdových nákladů.

Tibor Hrušovský 
předseda představenstva

Ostrovská teplárenská, a. s.

Pacientům v Ostrově slouží nový skiagraf
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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

Dne 25. 9. 2021 stvrdili svými podpisy 
starostové obou měst Jan Bureš a Hans 
Jürgen Pütsch pokračování SMLOUVY  
O PARTNERSTVÍ. Jménem obyvatel měst 
Ostrov a Rastatt deklarují nejvyšší před-
stavitelé měst zájem o rozvíjení partner-
ství a přátelství. 

„Partnerská smlouva je považována za 
významnou součást života obyvatel obou 
měst, sloužící nejen k jejich přátelskému 
sblížení a vzájemnému pochopení, ale také 
k poznání historických souvislostí a porozu-
mění mezi oběma národy.“ (pozn. red. - cita-
ce z pamětního listu) Při takto významných 
výročích se zaslouží připomenout si souvis-
losti, které k uzavření vzájemného partner-
ství vedly. Je to historicky významné pro-
vázání z dob, kdy ostrovský zámek a Palác 
princů obývala princezna Franziska Sibylla 
Augusta Sasko-Lauenburská, která se před 
331 lety provdala za markraběte báden-
ského Ludwiga Wilhelma. Tento manželský 
pár zde zanechal na konci 17. a počátku 
18. století nesmazatelnou stopu a odkazy, 
které jsou patrné zejména z dochovaných 
staveb našeho města (ostrovský zámek, 
Palác princů, Letohrádek, Posvátný okrsek, 
ale i Bílý dvůr – bývalá Myslivna). Jsou to 
překrásné stavby obrovské hodnoty. Mno-
hé z nich se staly předlohou staveb, které 
si nechali manželé postavit právě v Rastat-

tu, kam se později přestěhovali a kde žili. 
Nejen tyto historické vazby si stále připo-

mínáme. Města začala po revoluci pěstovat 
zdravé přátelské vztahy a proběhla již četná 
setkání, kterých se pravidelně 30 let zúčast-
ňují představitelé města, členové Spolku 
přátel města Ostrova, ostrovská farnost  
a mnozí další.  Slavnostní akt letošního výro-
čí proběhl ve Dvoraně ostrovského zámku.  
A protože to bylo výročí významné, k osla-
vám bylo pozváno také druhé partnerské 
město Ostrova, město Wunsiedel. Při této 
slavnostní příležitosti předal starosta Ostro-
va významná ocenění, památeční plakety, 
všem, kteří se o utužování partnerství v mi-
nulosti i současnosti zasloužili. Velké podě-
kování patřilo napříč politickým spektrem 
od sametové revoluce všem starostům, kteří 
město řídili. Za všechny převzal symbolické 
ocenění první porevoluční starosta Josef 
Václav Nečas. Mezi dalšími oceněnými byli 
z ostrovské strany kunsthistorička a býva-
lá dlouholetá předsedkyně Spolku přátel 
města Ostrova Zdenka Čepeláková, dále 
dlouholetý ostrovský farář Marek Bonaven-
tura Hric, velmi aktivní člen Římskokatolické 
farnosti Ostrov Lidmila Hanzlová a kroni-
kářka, která nechyběla téměř na žádném 
ze společných setkání, Walburga Mikešová. 
Z rastattské strany byli oceněni předseda 
spolku Heimathverband Schlackenwerth 

Horst Hippmann, farář Římskokatolické far-
nosti Rastatt Ralf Dickerhof a Heinz Marsetz 
jako dlouholetý a velmi činorodý člen výbo-
ru pro partnerská města. Program byl nabitý 
po celý víkend. V sobotu se na městském 
hřbitově světily opravené historické hro-
by významných ostrovských osobností za 
účasti představitelů partnerských měst, ve-
řejnosti a faráře Krzysztofa Dędka. V neděli 
byla delegace pozvána na Klášterní slavnosti 
a Michaelskou pouť s typickým programem. 
Netradiční byla i nedělní mše v kostele sv. 
Michaela v rámci Michaelské pouti, kterou 
celebroval plzeňský biskup Tomáš Holub. Po 
jejím závěru se průvodem přenesla kopie mi-
lostné sošky Panny Marie Věrné do klášter-
ního kostela Posvátného okrsku. Připomněli 
jsme si, jak složitá byla cesta originální, více 
než 500 let staré sošky, než našla své pevné 
místo v kostele sv. Michaela. Ačkoli je vzdá-
lenost mezi oběma městy téměř 700 km, 
dokazujeme si po celou dobu, že je pro nás 
partnerství a jeho naplnění cenné. A to dnes 
už nejen díky Franzisce Sibylle Augustě, ale 
s vizí hlubší a tou jsou mírové vztahy mezi 
Čechy a Němci, kteří dnes nejen hranicí ve-
dle sebe, ale zejména lidsky a přátelsky spolu 
dokáží existovat, kooperovat a přátelit se.  

Dita Poledníčková
manažer cestovního ruchu

Městský úřad Ostrov

30 LET VÝROČÍ PARTNERSTVÍ OSTROV – RASTATT

Partnerství města Ostrova a Rastattu trvá už dlouhých třicet let
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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

SVŮJ SVÁTEK SI SENIOŘI UŽILI V PARKU U NEMOCNICE

ZÁŽITKOVÉ DIVADLO NADCHLO SENIORY

KURZ TRÉNINKU PAMĚTI PRO SENIORY

Mezinárodní den seniorů se každoroč-
ně slaví 1. října. Svátek se poprvé konal  
1. října 1991. Je to den, kdy si připomíná-
me problémy, které mají na seniory vliv, 
jako je stárnutí a zneužívání seniorů. Je to 
také den, kdy si lidé mají připomenout vše, 
co senioři pro společnost dělají.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Městského úřadu Ostrov ve spoluprá-
ci s Nemocnicí Ostrov, která je součástí 
zdravotnické skupiny Penta Hospitals CZ, 
se rozhodly našim seniorům poděkovat  
a tento den jim zpříjemnit. V parku  ne-
mocnice připravily bohatý program na 
celý den. Nemocnice Ostrov zajistila pro 
návštěvníky měření krevního tlaku, měře-

ní cukru a besedu s primářkou rehabilitač-
ního oddělení paní MUDr. Eliškou Šmejco-
vou. Největší úspěch mělo měření zraku. 
Doprovodný program, malé občerstvení  
a dárek ve formě volné vstupenky na ex-
pozici Zámecká zahrada v proměnách 
času pak byly v režii města Ostrov. 

Program začal v deset hodin. Úderem 
poledne zahájil doprovodný kulturní pro-
gram pěvecký sbor ZUŠ Ostrov pod ve-
dením paní Kateřiny Bodlákové. Následně 
vystoupili bubeníci a harmonikář, také ze 
ZUŠ. Celou kulturní akci ukončila svým 
vystoupením taneční skupina Mirákl. Při 
této příležitosti prezentoval své služby Svaz 
diabetiků ČR, TyfloCentrum Karlovy Vary, 
o. p. s., nebo Zdravotnické potřeby Petričko. 

Chtěli bychom touto cestou poděkovat 
za vynikající spolupráci všem vystupují-
cím, spoluorganizátorovi a službám, které 
se na akci podílely.

Věřím, že si návštěvníci tento den užili,  
a budeme se těšit na další setkání. 

Milada Pastorová, koordinátorka komu-
nitního plánování sociálních služeb, OSVZ, 

Městský úřad Ostrov

Městský úřad Ostrov, OSVZ ve 
spolupráci s Městskou knihov-
nou Ostrov pořádal v měsících 
září a říjen KURZ TRÉNINKU PA-
MĚTI PRO SENIORY.

Celý kurz trval pět týdnů a byl 
rozdělen do pěti navazujících 
přednášek na téma boje proti 
stárnutí mozku, zlepšení paměti, 
možnosti prevence Alzheimero-
vy nemoci, efektivního učení ve 
vyšším věku, rozvoje kreativity 
nebo i verbální paměti, jak se 
snadněji naučit cizí slovíčka apod.

Kurz byl díky financování z roz-
počtu města Ostrova zcela zdar-

ma a zájem o něj byl enormní.  
Chtěli bychom touto cestou 

poděkovat za spolupráci Měst-
ské knihovně Ostrov a lektorovi, 
panu Ing. Aleši Procházkovi, kte-
rý naše seniory všemi přednáš-
kami provedl.

Věříme, že si všichni zúčast-
nění odnesli mnoho nových  
a užitečných podnětů, a bude-
me se těšit na další setkání.

Milada Pastorová
koordinátorka komunitního  
plánování sociálních služeb, 
OSVZ, Městský úřad Ostrov

14. 10. 2021 uskutečnil MěÚ Ostrov, 
OSVZ v T-klubu Domu kultury Ostrov 
představení pro seniory s názvem „Jak se 
naučit říkat NE a jak být nedůvěřivý“. 

Divadlo zahájil a seniory přivítal mís-
tostarosta města Ostrov, pan Ing. Marek 
Poledníček. Herci divadla VeTři Vlasta 
Vébr a Míša Marková sehráli celkem tři 
scénky, ve kterých ukázali, jak snadno se 
starší osoba může stát obětí podvodníků, 
kapsářů a podomních prodejců. V první 
ukázce senior podlehl nátlaku ženy, která 

mu na ulici nabízela prostředky na zdraví. 
Ve druhém případě herci předvedli, jak 
jsou senioři důvěřiví a neopatrní v komu-
nikaci s cizími osobami, kdy si pustí nezná-
mého do bytu a ten využije nestřeženého 
okamžiku a mnohdy důchodce připraví  
o celoživotní úspory. Třetím tématem byly 
kapesní krádeže a krádeže na osobách – 
v prodejnách, na ulicích, v prostředcích 
MHD. Diváci byli zapojeni aktivně do pro-
gramu a po každé odehrané scénce násle-
dovala diskuze s preventistkou městské 

policie, paní Julií Pöhlmannovou. Nedíl-
nou součástí debaty byly preventivní rady, 
jak předejít okradení.

Akce byla financována z rozpočtu měs-
ta Ostrov, v rámci prevence sociálněpa-
tologických jevů. Město Ostrov má i do 
budoucna v plánu tuto aktivitu pro naše 
seniory podporovat. 

Milada Pastorová, koordinátorka komu-
nitního plánování sociálních služeb, OSVZ, 

Městský úřad Ostrov

Den seniorů v Ostrově

O kurz tréninku paměti byl v Ostrově velký zájem
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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

Jistě víte, že máme v knihovně nový prostor pro veřejnost – KLU-
BOVNU. Pokud jste se tam ještě nebyli podívat, pak neváhejte. Otevře-
no je vždy v pondělí a ve středu od 13 do 18 hodin. Co všechno tento 
prostor nabízí? Vyzkoušet si můžete virtuální realitu, herní počítače, 3D 
tisk nebo natočit video v našem YouTube koutku. Pokud „bojujete” se 
svým mobilním telefonem, tabletem či notebookem, přijďte si k nám 
pro rady. Technická poradna je k dispozici každé úterý dopoledne,  
a to od 9 do 12 hodin. Stačí zavolat či napsat e-mail a rezervovat si kon-
krétní čas. Veškeré informace o KLUBOVNĚ naleznete na webových 
stránkách knihovny - https://mkostrov.cz/, případně můžete psát na 
e-mail: klubovna@mkostrov.cz či volat na telefonní čísla: 773 956 951, 
nebo 354 224 979. V KLUBOVNĚ budou pravidelně probíhat setkání 
milovníků hry s názvem DRAČÍ DOUPĚ, a to vždy v pátek od 16 hodin. 
Na pondělí 4. 11. (14.00) je naplánován herní turnaj AGE OF EMPIRES. 
Patříte-li mezi milovníky této počítačové hry, nenechte si turnaj ujít. 
Připraveny jsou i drobné ceny pro vítěze. 

Kluci z CZLAN připravili BYOC LAN párty zaměřenou na „pracovní” 
simulátory, jako je Spintires, SnowRunner, EuroTruck Simulator 2, Far-
ming Simulator, nebo strategie, jako je OpenTTD. Přijďte si s nimi zahrát. 
Místa si rezervujte na webu CZLAN - https://czlan.cz/. Herním nadšen-
cům bude k dispozici KLUBOVNA celý víkend od 19. 11. do 21. 11.

Kromě nového prostoru máme od konce října také novou te-
lefonní ústřednu, tudíž i nová telefonní čísla pevných linek. Na re-
cepci knihovny se nyní dovoláte po vytočení čísel 354 224 970 nebo 
354 224 971. Původní telefonní čísla budou ještě nějakou dobu fun-
govat. Kompletní seznam nových čísel naleznete na našich webových 
stránkách, v záložce kontakty.

A jaké další akce jsme pro vás na listopad připravili? Na chodbě  
u oddělení pro dospělé si můžete prohlédnout fotografie Stanislava Ha-
nuše a Jana Marholda. V sobotu 6. 11. od 17 hodin se bude v Oranžerii 
Václava Havla konat vernisáž výstavy obrazů z dílny umělecké skupiny 
Carpe art s názvem U-MĚNÍ. Dále budou pokračovat KURZY TRÉNIN-
KU PAMĚTI PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM. 
Připraven je také seminář celostní intuitivní vizážistky Světlany Čiberové 
s názvem CO SVÝM VZHLEDEM SDĚLUJEME SVĚTU (3. 11., 17.00). Jiří 
Špička a jeho dva kamarádi mají připraveno povídání s promítáním fo-
tografií ze svých cest po GRUZII (4. 11., 17.00) a KURZ 3D TISKU PRO 
ZAČÁTEČNÍKY můžete navštívit v pátek 5. 11. od 15 hodin.

Tím však ale nekončíme… Zavítá k nám herec Lukáš Hejlík se svým 
skvělým projektem LiStOvÁní.cz a scénickým čtením z knihy BITEVNÍ 
POLE (10. 11., 20.00). Nejen pro pedagogy připravil MAS Krušné hory, 
o. p. s.,  seminář Roberta Čapka s názvem LÍNÝ UČITEL (16. 11., 13.00). 
O NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACI bude povídat lektorka a spisovatelka 
Daniela Fischerová (18. 11., 17.00). Ve středu 24. 11. od 17 hodin si 
můžete přijít poslechnout zážitky handicapovaného cestovatele Jaku-
ba Greschla – AMERICKÝ SEN – CESTA JE MOTIVACE A NIC NENÍ 
NEMOŽNÉ. Pro milovníky hudby máme připraven koncert EVY HE-
NYCHOVÉ A SLÁVKA KLECANDRY (25. 11., 18.00) a herečka Sandra 
Pogodová se svým pořadem HOĎ SE DO POHODY naši knihovnu 
navštíví v pátek 26. 11. v 17 hodin.

Nebudou chybět ani tradiční pravidelné akce jako Dámský klub, 
Relaxační malování pro dospělé, Karetní podvečer a oblíbený Večer 
s bylinkářkou.

Nenechte si ujít listopadové akce a rezervujte si vstupenky v předsti-
hu a za zvýhodněnou cenu. Senioři nad 70 let mají vstup zdarma. V pří-
padě malého počtu rezervací mohou být některé akce zrušeny. Aktu-
ální informace naleznete na našich webových stránkách a sociálních 
sítích. Dotazy či náměty na akce či služby knihovny jsou velmi vítány.
Kontakty:
Telefon: 354 224 970, 354 224 971 
Mobil: 773 546 490
E-mail: info@mkostrov.cz
Katalog: katalog.mkostrov.cz
Web: mkostrov.cz
FB: @KnihovnaOstrov
IG: mestskaknihovnaostrov

Těšíme se na vaši návštěvu, kolektiv MK Ostrov

CO SE DĚJE V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ OSTROV

773 956 951          klubovna@mkostrov.cz

DRAČÍ DOUPĚ
AGE OF EMPIRES:

HERNÍ TURNAJ

4. 11. 2021│14.00

DRAČÍ DOUPĚ
CZLAN
WINTERSHOCK

5. 11. 2021│16.00
12. 11. 2021│16.00

19. 11. 2021│16.00
26. 11. 2021│16.00

19. 11. 2021│17.00

https://mkostrov.cz/

rezervace│informace

VÁNOČNÍ VÝSTAVA „BETLÉMY 
ZNÁMÉ NEZNÁMÉ“

V sobotu 27. listopadu 2021, před první adventní nedělí, se 
v 16.00 hod. otevřou pomyslné dveře nové výstavy v klášterním 
kostele Zvěstování Panny Marie v Ostrově. Tentokráte  budou vy-
staveny betlémy nejen od ostrovských betlemářů, ale také ze Šu-
mavy, zapůjčené z Vlastivědného  muzea Dr. Hostaše v Klatovech, 
od přední české betlemářky Jiřiny Hánové z Rokycan a  z Římsko-
katolické farnosti Ostrov.  Právě Jiřina Hánová zapůjčí méně známé 
betlémy, jako např. indiánský, černošský, eskymácký apod. Kromě 
betlémů budou moci návštěvníci vidět podmalby, staré vánoční 
ozdoby, formičky na cukroví, vánoční formy na vánočku apod. 
Výstava potrvá do 2. 2. 2022, do Hromnic. 
Všichni zájemci jsou srdečně vítáni.

Miluše Kobesová, kurátorka výstavy

Betlém Boženy Šopové
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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

 listopad VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 
  - výstava fotografií, autoři: Stanislav Hanuš, Jan Marhold 

 listopad U-MĚNÍ 
  - výstava obrazů z dílny umělecké skupiny Carpe art, vernisáž 6. 11. od 17 hodin 

 1. 11. (10.00) KURZ TRÉNINKU PAMĚTI PRO SENIORY... 300 Kč (60 Kč/1 díl kurzu)  
  - ...a osoby se zdravotním postižením; Přednášky a cvičení na téma boje proti zapomínání,  
  na pomoc při zpomalení stárnutí mozku, zlepšení paměti apod. Termíny: 8. 11., 15. 11, 22. 11. 2021   

 3. 11. (17.00) CO SVÝM VZHLEDEM SDĚLUJEME SVĚTU... 80 Kč (50 Kč, 70+ zdarma) 
  - … aneb proč vypadáme jak vypadáme?;  Seminář celostní intuitivní vizážistky Světlany Čiberové.  Dozvíte se co 
  lze přečíst z celkového vzhledu člověka, co je diagnostika z obličeje, dotkneme se také vztahů mezi muži  
  a ženami... Vhodné i pro muže. 

 4. 11. (17.00) GRUZIE 80 Kč (50 Kč, 70+ zdarma) 
  - cestopisné povídání tří kamarádů, které baví je poznávat cizí kultury, zvyky, lidi, přírodu, jídlo... Rádi spí pod 
  stanem, pod širákem, ale mnohem radši u místních lidí. Procestovali křížem krážem spoustu zemí. Tentokrát vás 
  zavedou do Gruzie.  

 5. 11. (15.00) KURZ 3D TISKU PRO ZAČÁTEČNÍKY 50 Kč (30 Kč v předprodeji) 
  - Úvodní kurz do problematiky 3D tisku, který vás seznámí nejen s tím, jak fungují samotné 3D tiskárny a jejich 
  obsluha, ale také jaké programy se používají, kde sehnat modely k vytisknutí či jak vytvořit model vlastní.  
  Lektor: Jakub Krejčí 

 8. 11. (16.00) DÁMSKÝ KLUB vstupné dobrovolné  
  - příjemné odpoledne v příjemném prostředí určeno především dámám 

 10. 11. (20.00) LISTOVÁNÍ.CZ: BITEVNÍ POLE 150 Kč (100 Kč, 70+ zdarma) 
  - Je mu čtyřicet a jeho syn je v pubertě. A on se z toho může zbláznit. To bitevní pole je puberta a všichni jsou  
  na pokraji zoufalství. V hlavní roli tu bojuje Lukáš Hejlík. Zábava zaručena.  

 11. 11. (15.30) RELAXAČNÍ MALOVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ vstupné dobrovolné  
  - relaxační odpoledne s antistresovými omalovánkami 

 11. 11. (16.00) KARETNÍ PODVEČER vstupné dobrovolné  
   - podvečer pro dospělé, v klidném prostředí, ve znamení karetních her 

 12. 11. (17.00) OM CHANTING vstupné dobrovolné  
  - společný zpěv mantry OM 

 16. 11. (13.00) LÍNÝ UČITEL vstupné zdarma 
  - Kdo by nechtěl být nejlepším učitelem ve škole za poloviční námahu? Seminář Roberta Čapka ukazuje  
  pedagogům, jak kvalitně vzdělávat a přitom zbytečně neztrácet energii.  

 18. 11. (17.00) NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE 80 Kč (50 Kč, 70+ zdarma) 
  - Lektorka a spisovatelka Daniela Fischerová vám přiblíží hlavní témata neverbální komunikace: mimika,   
  gestikulace, rozpoznávací znaky lži, usnadňování vzájemných kontaktů.  

 22. 11. (17.00) VEČER S BYLINKÁŘKOU vstupné dobrovolné  
  - povídání o bylinkách a jejich vlivu na zdraví 

 24. 11. (17.00) AMERICKÝ SEN - CESTA JE MOTIVACE A NIC NENÍ NEMOŽNÉ 80 Kč (50 Kč, 70+ zdarma) 
  - unikátní pohled na třítýdenní cestu kluka s handicapem po západním pobřeží USA vám nabídne cestopisné  
  povídání Jakuba Greschla   

 25. 11. (18.00) EVA HENYCHOVÁ A SLÁVEK KLECANDR 150 Kč (100 Kč, 70+ zdarma) 
  - Koncert ostrovské písničkářky a jejího kamaráda folkového zpěváka, člena skupiny Oboroh.  

 26. 11. (17.00) HOĎ SE DO POHODY 150 Kč (100 Kč, 70+ zdarma) 
  - pořad, složený z vyprávění historek a čtení humorných povídek z knižních bestsellerů Hoď se do pogody a Buď  
  v pogodě. To vše v podání autorky Sandry Pogodové.   

 

Rezervujte si vstupenky.  

353 434 300   773 546 490  info@mkostrov.cz 

mkostrov.cz  @KnihovnaOstrov 

Aktuální informace naleznete na webu či Facebooku knihovny . 
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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

Chcete udělat svým blízkým radost, ale 
nevíte, o jaké kulturní představení nebo 
filmovou novinku budou mít zájem a kte-
rý termín jim bude nejlépe vyhovovat?

Darujte jim dárkové poukazy Domu 
kultury Ostrov, které lze vyměnit za vstu-
penky na jakékoliv představení, jež je  
v naší nabídce. Dárkové poukazy si mů-
žete zakoupit v Infocentru Domu kultury 
Ostrov od 1. listopadu. Uplatnit je mohou 
vaši obdarovaní prakticky okamžitě, proto 
je můžete věnovat nejen k Vánocům, ale  
i k narozeninám, svátku, nebo jen tak něko-
mu udělat radost. Akce, které připravuje-
me, plníme do prodeje postupně, proto je 
dobré sledovat náš web > dk-ostrov.cz, kde 
je k vidění kulturní kalendář našich akcí.

Už teď nabízíme dvě divadelní předsta-
vení: Lakomec a Manželské vraždění, kon-

cert karlovarské skupiny Liwid nebo kon-
cert v rámci světového turné kapely DOG 
EAT DOG. Filmové novinky čítají obvykle 
dvanáct titulů měsíčně. V nabídce toho 
bude ale mnohem více - plesy, přednášky, 
pohádky pro děti, výstavy ad.

To ale není všechno! Pro milovníky kra-
jek máme velkou lahůdku. KURZ PALIČ-
KOVÁNÍ NA STARÉ RADNICI. I na tento 
kurz máme speciální dárkový poukaz  
s překvapením.

Paličkování je velmi staré řemeslo a my  
v domě kultury určitě nechceme, aby za-
niklo.

Pro všechny, kteří se toto řemeslo chtějí 
naučit, jsme připravili osm bloků palič-
kování pro začátečníky, každá lekce trvá  
3 hodiny a bude se konat v útulném pro-
středí Staré radnice.

Nakoupili jsme  všechny pomůcky včetně 
materiálu na toto krásné řemeslo, tj. herdule, 
stojánky, paličky, špendlíky, háčky, a dokon-
ce i speciální nůžky na stříhání. Takže vy se 
už nemusíte o nic starat. Kurzem vás prove-
de Jana Dvořáková v těchto termínech: 13.  
a 27. ledna, 10. a 24. února,  10. a 24. března, 
1. a 7. dubna.  Na konci této výuky budete 
mít krásný vzorník a na velikonoční větvičce 
veselou paličkovanou ozdobu. 

S sebou na tato setkání potřebujete  dob-
rou náladu, brýle, tužku a sešit na poznám-
ky a chuť vyzkoušet si toto staré řemeslo.

Kurzovné je 1 000 Kč za zapůjčení po-
můcek a materiálu na osm lekcí.  

Udělejte radost všem, které chcete potě-
šit našimi dárkovými poukazy, a obohaťte 
jim život o další nevšední kulturní zážitek.

Tým Domu kultury Ostrov

V Domě kultury Ostrov začala divadelní 
sezóna Plnou parou, tedy s plnou parádou. 
Jako ti, kteří divadelní představení pořádá-
me, musíme uznat, že nic lepšího než plný 
sál usměvavých tváří si představit neumíme. 
Jsme moc rádi, že jste k nám všichni zavítali 
se pobavit, a děkujeme za vaši shovívavost 
vzhledem k rekonstrukci domu kultury, kdy 
prostory nepůsobí úplně svátečně. Ale diva-
dlo se vždy konalo napříč všemi událostmi, 
a proto i v listopadu o svůj divadelní kousek 
nepřijdete. A cože to chystáme? Někteří z vás 
už tuší, že 8. listopadu nám Pavel Zedníček 
představí LAKOMCE. Toho současného bez 
krajek a paruk, ale s krásou a jiskrou Molièro-
va jazyka. Oproštěný od kudrlinek nekom-
promisně nastavuje zrcadlo nám samot-

ným přesně tak, jak to s neskutečnou chutí 
a odhodláním dělal už sám Molière svým 
současníkům. A to je přesně to, co čas od 
času každý z nás potřebuje, aby se posunul 
dál. Kupte si proto vstupenky raději hned, 

ať o tak exkluzivní představení nepřijdete.
Proč ale dělat jedno divadlo, když může-

te dělat divadla dvě? A navíc s Jaroslavem 
Duškem a Natašou Berger? MANŽELSKÉ 
VRAŽDĚNÍ je pravdivá divadelní kome-
die o manželském soužití, kterou uvidíte  
23. listopadu a uvádí ji Divadlo Na Jezerce, 
navíc v režii Jana Hřebejka.

I zde pochopitelně doporučujeme zakou-
pit si vstupenky předem, ať máte krásná mís-
ta a nemusíte už na nákup vstupenek myslet. 

Na začátek prosince pak připravujeme 
tolik oblíbenou talk show VÁNOCE OS-
MANYHO LAFFITY, ve které vystoupí Mi-
chaela Gemrotová a Eva Decastelo.

Příjemnou zábavu přeje tým  
Domu kultury Ostrov

DÁRKOVÉ POUKAZY / SKVĚLÝ TIP NA DÁREK PRO KAŽDOU PŘÍLEŽITOST!

JEDNO DIVADLO LEPŠÍ NEŽ DRUHÉ

Manželské vraždění

VÝSTAVA „BIBLE A MINCE, PENÍZE 
V PŘÍBĚZÍCH PÍSMA SVATÉHO“
Klášterní kostel Zvěstování Panny Marie

V rámci dernié-
ry výstavy se bude 
dne 13. listopadu 
2021 od 15.00 hod. 
konat komentova-
ná prohlídka s au-
tory výstavy Mi-
chalem Maškem, 
předsedou České 
numismatické spo-

lečnosti, a Zdeňkem Petráněm, předním českým badatelem  
a pracovníkem Českého muzea stříbra v Kutné Hoře. Na der-
niéře bude představena  i nová obsáhlá publikace „Příběhy 
biblických mincí“.
Všichni zájemci jsou srdečně vítáni.

Miluše Kobesová, kurátorka výstavy

PÁNOVÉ, DÁMY…, ZADEJTE SE!
Taky byste si konečně zase pořádně zatančili? V Domě kultury 

Ostrov se plesové sezóny nemůžeme dočkat, a tak vás na parket 
zveme už na podzim.

V sobotu 20. listopadu nasaďte kovbojský klobouk a přijďte na 
Country bál. Nejstylověji oděný pár oceníme. Pro skvělou náladu 
zahraje Michal Tučný revival Plzeň a Country Legends z Karlových 
Varů. Country tance můžete okouknout od tanečního spolku Po-
hoda Cheb.    

Elegantní róbu si připravte na Ples města Ostrova. 22. ledna to 
roztančíme v rytmu Charlie bandu, se kterým vystoupí i Leona 
Machálková. Vstupenky na Ples města by nemusely být ani špat-
ným dárkem pod stromeček. Co říkáte? Zakoupíte je v infocentru 
na Mírovém náměstí.

Kulturáckou plesovou sezónu zakončíme 26. února. Ples spor-
tovců připravujeme tentokrát v námořnickém stylu. Tradičně 
představíme a oceníme také nominované sportovce roku a hlav-
ně si užijeme skvělou zábavu.

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

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

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

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

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

Nabídka pozemků v Horním Žďáru

KULTURA

Jaroslav Dušek a Nataša Berger
v pravdivé komedii
MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ

20. listopadu 17.00 hod., Dům kultury
FRÍDA
Tanečně-divadelní projekt skupiny Mirákl na motivy
života a díla Fridy Kahlo, mexické malířky. 
Režie: Andrea Burešová. Choreografie: Andrea
Burešová, Marta Šafářová
Vstupné: 250 Kč, 200 Kč 

20. listopadu 20.00 hod., Dům kultury
COUNTRY BÁL 
Večer plný tance a zábavy s kapelami Michal Tučný
Revival Plzeň a Country Legends z Karlových Varů. Stylový
doprovodný program a občerstvení. Country oděv vítán.
Nejlépe oděný pár oceníme.
Vstupné: 300 Kč

23. listopadu 19.30 hod., Dům kultury 
MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ 
Eric Emmanuel Schmitt
Pravdivou komedii o partnerském soužití uvádí Divadlo 
Na Jezerce Praha v hlavní roli s Jaroslavem Duškem
a Natašou Berger.  Režie: Jan Hřebejk
Vstupné: 400 Kč, 380 Kč, 350 Kč, 250 Kč

24. listopadu 13.00 – 17.00 hod., 
Stará Radnice
ZANIKLÁ A ZNOVU OBJEVENÁ
STARÁ ŘEMESLA
Přijďte se podívat a zkusit umění drátování, paličkování,
patchworku, šití hraček a různých vánočních ozdob.  

27. a 28. listopadu 10.00 – 16.00 hod., 
Stará Radnice
RELAXAČNÍ KURZ HYPNÓZY
Víkendový kurz, kde se naučíte relaxovat pomocí hypnózy.  
Můžete prožít hlubokou relaxaci např. 
na břehu moře tak, jako kdybyste byli na skutečné
dovolené. Kurz povede hypnoterapeut Šimon Pečenka,
C.Ht – místopředseda Českého spolku hypnoterapeutů. 
Kurzovné: 1.100 Kč, v ceně drobné občerstvení 

27. listopadu 15.00 hod., Dům kultury
O SNĚHURCE
Loutkový příběh uvede Sváťovo dividlo z Litoměřic. 
Vstupné: 50 Kč  

27. listopadu 17.00 hod., 
kostel Zvěstování P. Marie
BETLÉMY ZNÁMÉ A NEZNÁMÉ
Vernisáž tradiční výstavy v klášterním areálu.

28. listopadu 17.00 hod., Mírové náměstí
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU
Vystoupí děti z ostrovských ZŠ a ZUŠ. 
Nebeskému pošťákovi můžete tradičně přinést dopisy pro
Ježíška.

28. listopadu 10.00 – 18.00 hod., 
T-café Žabička
VÁNOČNÍ INSPIRACE
Ukázky tradičních řemesel zaměřené na Vánoce.

Výstava pokračuje do 21. listopadu,
kostel Zvěstování P. Marie 
Otevírací doba: středa až neděle 10.00 - 18.00 hod.

BIBLE A MINCE, PENÍZE
V PŘÍBĚZÍCH PÍSMA SVATÉHO
Vstupné dle ceníku.

3. listopadu – 9. ledna, Stará Radnice
otevírací doba: středa až pátek 13.00 - 17.00 hod. / 
sobota až neděle 11.00 - 17.00 hod.

ŽELJKO UREMOVIĆ:
DOTEK REALITY
Výstava významného chorvatského akademického malíře
Željka Uremoviće. Obrazy plné barev a námětů z teplého
Jadranu, ale i z Krušných hor, kde umělec velkou část
roku žije a tvoří. Vernisáž 3. 11. v 17.00 hod. 
Vstupné: 50 Kč, sleva 50 % děti do 15 let, senioři a ZTP

5. listopadu 18.00 hod., kostel Zvěstování P. Marie

DUŠIČKOVÝ KONCERT /
STROM NADĚJE
Eva Henychová, hs Elegance. 
Výtěžek bude věnován na účet „Stromu naděje“. Získané
prostředky spolu se sbírkou ostrovské farnosti „postní
pokladnička“ bude věnován potřebným, kteří se dostali
do potíží díky nemoci Covid-19. Vstupné dobrovolné

8. listopadu 19.30 hod., Dům kultury
LAKOMEC /J. B. P. Moliér
Nejslavnější dílo J. B. P. Moliéra, tentokrát v hlavní roli 
s Pavlem Zedníčkem, uvede divadlo Kalich Praha.  
Režie a úprava: Jakub Nvota 
Vstupné: 420 Kč, 400 Kč, 380 Kč, 300 Kč

12. listopadu 10.00 – 17.00 hod., Mírové nám.
OSTROVSKÉ TRHY 
13. listopadu 10.00 – 16.00 hod., 
Dům kultury
OSTROVSKÝ JARMARK
RADOSTI 11 
Navštivte ostrovský jarmark plný originálních výrobků
z různých materiálů od více než 50 prodejců z celé
republiky. Vstup volný.

13. listopadu 15.00 hod., Dům kultury
O MALINOVÉ STUDÁNCE
A ČERVENÁ KARKULKA
Dvě loutkové pohádky v podání plzeňského loutkového
divadla Špalíček. 
Vstupné: 50 Kč

13. listopadu 19.00 hod., 
kostel Zvěstování P. Marie
POTICHU V KLÁŠTEŘE - LIWID
& SMYČCOVÉ KVARTETO KSO
Akustický koncert.
Vstupné: 110 Kč 
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předprodej vstupenek:
Infocentrum Dům kultury Ostrov
Mírové nám. 733, Ostrov
Online předprodej: www.dk-ostrov.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

KULTURA

18. listopadu 19.30 hod., vstupné 120 Kč

ZPRÁVA
Námětem je útěk dvou mladých Slováků z koncentračního
tábora Osvětim v dubnu 1944.
 Film je založen na skutečných událostech, je adaptací
knihy Alfréda Wetzlera Čo.
Režie: Peter Bebjak.
Hrají: Noël Czuczor, Peter Ondrejička, Jan Nedbal ad.
Slovensko / Česko / Německo, drama / válečný, 94 min.

24. listopadu, 17.00 hod., vstupné 80 Kč

SNOW FILM FEST
Zažij dobrodružství na plátně tvého kina!
Filmy: Viktor, Crossing Lebanon, Float to Ski, 
K2: The Impossible descent, Hors Piste a Persian Lines.

25. a 26. listopadu 17.00 hod., 
vstupné 130 Kč dospělí, 110 Kč děti

ENCANTO
Ve filmu zjistí dívka Mirabel, jediná obyčejná členka jisté
neobyčejné rodiny, že magie obklopující jejich domov je
v nebezpečí a ona je možná poslední nadějí svého rodu.
Režie: Jared Bush, Byron Howard. 
USA, animovaný.

25. a 27. listopadu, 19.30 hod., vstupné 140 Kč 

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
Film plný nečekaných situací a emocí, dojemných chvil 
a zábavy, s jedinečným obsazením hereckých hvězd,
poprvé společně v jednom filmu.
Režie: Irena Pavlásková.
Hrají: Karel Roden, Jiřina Bohdalová, Jiří Lábus ad.
Česko, komedie, 105 min.

27. listopadu 17.00 hod., vstupné 120 Kč

KRYŠTOF
Film o víře, naději a oběti. 
Režie: Zdeněk Jiráský
Hrají: Mikuláš Bukovjan, David Uzsák, Alexandra Borbély,
Luboš Veselý, Stanislav Majer, Eva Josefíková ad.
Česko / Slovensko, drama, (*15), 101 min

30. listopadu – 2. prosince

TADY VARY
Další ročník úspěšné filmové přehlídky je zpět! 
6 výrazných snímků, které zaznamenaly mimořádný ohlas
na světových festivalech a které dramaturgové festivalu
zařadí do exkluzivního výběru. Každý z vybraných filmů
bude mít pouze jedno exkluzivní představení, které bude
koncipované ve festivalovém duchu, bude doplněno úvody
a online debatami s tvůrci.
Na výběru filmů se stále pracuje, už teď ale můžeme
prozradit, že do přehlídky budou zařazeny dvě divácky
atraktivní předpremiéry – kontroverzní erotické
drama Benedetta legendárního Paula Verhoevena a
vztahová romance Joachima Triera Nejhorší člověk
na světě. 

@dkostrov + 420 724 509 287 předprodej vstupenek:
Infocentrum Dům kultury Ostrov
Mírové nám. 733, Ostrov
Online předprodej: www.dk-ostrov.cz

4. a 5. listopadu 17.00 hod., vstupné 120 Kč 

100% VLK
Patří do starého rodu vlkodlaků a těší se na svou první
proměnu ve vlka.
Režie: Alexs Stadermann. 
Austrálie, animovaný, 96 min.

4. listopadu 19.30 hod., titulky, vstupné 130 Kč
6. listopadu 19.30 hod., 3D dabing, vstupné 150 Kč
19. listopadu, 19.30 hod., titulky, vstupné 130 Kč

ETERNALS
Marvel Studios představí zcela nový tým superhrdinů
filmového vesmíru, starověkých mimozemšťanů, kteří žijí
na Zemi v tajnosti tisíce let. 
Režie: Chloé Zhao.
Hrají: Angelina Jolie, Richard Madden, Gemma Chan,
Kumail Nanjiani, Salma Hayek, Brian Tyree Henry ad.
USA, akční / drama / fantasy / sci-fi, (*15) 

5. listopadu 19.30 hod. a 6. listopadu 17.00 hod., 
vstupné 120 Kč

POSLEDNÍ SOUBOJ
Příběh se odehrává ve Francii 14. století a je o posledním,
oficiálním, Francií posvěceném duelu mezi dvěma muži.
Režie: Ridley Scott.
Hrají: Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer ad.
USA, drama / historický, české titulky, (*15), 152 min.

11. a 12. listopadu 17.00 hod., 
vstupné 110 Kč dospělí, 90 Kč děti

DIVOKÝ SPIRIT
Výpravné dobrodružství o tvrdohlavé a divoké holce, 
která tak dlouho hledá spřízněnou duši, až ji najde
v nezkrotném mustangovi.
Režie: Elaine Bogan, Ennio Torresan. 
USA, animovaný, 89 min.

11. a 13. listopadu 19.30 hod., vstupné 130 Kč

PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
Obyčejné lidské příběhy o tom, co nás trápí, co hledáme
a nenalézáme, jsou vyprávěny s nadhledem a okořeněné
trefnou situační komikou. Samozřejmě nechybí ani
správná dávka nefalšované romantiky a sentimentu.
Režie: Marta Ferencová.
Hrají: Richard Krajčo, Jaroslav Dušek, Eva Holubová ad.
Česko, romantický / komedie, 109 min.

12. listopadu 19.30 hod. a 13. listopadu 17.00 hod., 
vstupné 120 Kč

NĚKDO NA DRUHÉ STRANĚ
Navazuje na nejlepší tradice skandinávské kinematografie. 
Režie: Tord Danielsson, Oskar Mellander.
Hrají: Dilan Gwyn, Henrik Norlén, Linus Wahlgren ad.
Švédsko, horor, české titulky, (*15), 87 min.

18. a 19. listopadu 17.00 hod., vstupné 120 Kč

SEAL TEAM: PÁR SPRÁVNÝCH
TULEŇŮ
SPADNOU VÁM ČELISTI! Tvůrci Zambezie pro vás tentokrát
připravili nadupaný akčňák. 
Hlavním hrdinou je statečný mladý tuleň Quinn. 
Režie: Greig Cameron.
Jihoafrická republika, animovaný, 98 min.

#kinoostrov 11 / 21
Program filmových novinek Domu kultury v Ostrově

dum_kultury_ostrov
dkostrov.cz ic@dk-ostrov.cz

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

24. 11 . 



Ostrovský měsíčník | LISTOPAD 202116 2 Ostrovský měsíčník | KVĚTEN 2021

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

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

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

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

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

Nabídka pozemků v Horním Žďáru

KULTURA

KINOTIP

Tanečníci skupiny Mirákl si pro své pří-
znivce připravili opravdovou lahůdku.  
20. listopadu v divadle v Domě kultury Os-
trov uvedou celovečerní taneční projekt 
na téma života a díla mexické malířky Fri-
dy Kahlo. Autorka, která je známa svými 
autoportréty, zaujala Mirákl i díky svému 
osudu. Poznamenala ji nehoda autobusu, 
která jí způsobila mnohočetné zlomeniny 
nohou, pánve i páteře. Dívka, která v dět-
ství překonala obrnu, podstoupila desítky 
operací a musela se naučit překonávat 
doživotní bolesti.  Její osud doprovází také 
mnohdy bouřlivý vztah a obdiv k Diegu 
Rivierovi, o 20 let staršímu umělci. 

Tvorba divadelního projektu je pro tým 
Miráklu premiérou. Jako pohybový slov-
ník si autorky představení zvolily současný 
moderní tanec okořeněný prvky flamen-
ca. Diváci se mohou těšit jak na špičkové 
taneční výkony, tak i na zajímavou scénu, 
kostýmovou výbavu a hudební aranže. 

„Projekt Frída vzniká již téměř rok, pů-
vodní premiéru jsme musely odložit z dů-
vodu lockdownu. Nyní jsme ale připrave-
ny předstoupit před diváky a vyprávět jim 
příběh plný ženské energie, vzletů a pádů 
kontroverzní umělkyně Fridy Kahlo. I pro 
nás je  pak premiérou  možnost ukázat se 
v uceleném představení, které dokážeme 
samy připravit a vyprodukovat. Zároveň 
Frída bude oslavou 25leté působnosti 
skupiny Mirákl na české i mezinárodní ta-
neční scéně. A tak bych i já osobně ráda 
pozvala diváky na tuto oslavu, kde k vám 
budeme promlouvat právě prostřednic-
tvím TANCE.“

Andrea Burešová
vedoucí souboru Mirákl

TANEČNÍ SOUBOR MIRÁKL PŘEDSTAVÍ FRIDU KAHLO

Frída
Režie: Andrea Burešová
Scénář: Andrea Burešová, 
Marta Šafářová
Choreografie: Andrea Burešová, 
Marta Šafářová
Hudební aranže: Marta Šafářová
Scéna a kostýmy: Andrea Burešová
Hudba: Rosalia
Flamenco prvky: Eduard Zubák

Tančí:
Frída 1 - Kristina Hudečková
Frída 2 - Simone Elen Lajdová
Frída 3 - Andrea Čopáková

Osud - Marta Šafářová
Sestra - Lucie Bursíková
Matka - Markéta Vajdíková
Ženy -  Adéla Blahušová, Anna Elisa-
beth Burešová, Nikola Dušková, Nelly 
Kastlová, Karolína Kunzová, Magdalé-
na Šlemrová, 
Děti - Veronika Eretová, Natálie Jan-
dáková, Lucie Kudelová, Bára Lišková, 
Viktorie Stekerová, Laura Svobodová, 
Karolína Šafářová
Company - Nikola Bočková, Veronika 
Černá, Rozálie Horká,  Amélie Miczka, 
Táňa Mokruschová, Magdaléna Nováč-
ková, Lea Svobodová, Laura Vosyková

Listopadové kino nabídne filmové no-
vinky a festivalové filmy.

Jestli máte rádi české vánoční komedie, 
určitě byste v listopadu neměli vynechat 
hned dvě filmové novinky.

Film Přání Ježíškovi je s nadsázkou 
„českou odpovědí na populární Lásku ne-
beskou”. Ve filmu, který režíruje slovenská 
režisérka Marta Ferencová, se objeví na-
příklad Richard Krajčo, Elizaveta Maximo-
vá nebo Hana Vagnerová.  

Vánoční příběh Ireny Pavláskové je ko-
medie odehrávající se během Štědrého dne, 
kdy několik hrdinů prožije opravdu nevšed-
ní a nezapomenutelné Vánoce. Ve filmu 
hrají Karel Roden, Jiřina Bohdalová ad. Více 
o našich filmových novinkách na webu.

Všichni, kteří máte rádi festivalové filmy, 
budete mít radost z dalšího ročníku SNOW 
FILM FEST. Letos se můžete těšit na 6 filmů: 

Viktor, Crossing Lebanon, Float to Ski, K2: The 
Impossible descent, Hors Piste, Persian Lines. 
Podrobný program > www.snowfilmfest.cz.

Filmová přehlídka TADY VARY se  usku-
teční od 30. listopadu do 2. prosince a  bude 
promítnuto 6 výrazných snímků, které za-
znamenaly mimořádný ohlas na světových 
festivalech a které dramaturgové festivalu 
zařadí do exkluzivního výběru. Každý z vy-
braných filmů bude mít pouze jedno exklu-
zivní představení, které bude koncipované 
ve festivalovém duchu, bude doplněno úvo-
dy a online debatami s tvůrci. Sledujte náš 
web> www.dk-ostrov.cz a dozvíte se termíny 
promítání. (v uzávěrce OM bylo v jednání)
• Nejhorší člověk na světě (režie: Joachim 
Trier, 121 min.)
• Bod varu (režie: Philip Barantini, 94 min.)
• René - Vězeň svobody (režie: Helena 
Třeštíková, 98 min.)

• Kupé č. 6 (režie: Juho Kuosmanen, 107 min.)
• Muž z Acapulca (režie: Philippe de Broca, 
90 min.)
• Benedetta (režie: Paul Verhoeven, 127 min.)

Ať už jsou pro vás filmy zábavou, inspi-
rací nebo odreagováním, v každém pří-
padě věříme, že vám udělají aspoň zčásti 
takovou radost, jakou zažívají jejich prota-
gonisté při natáčení.

Tým Domu 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 
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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 
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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

Mám velkou radost, že mohu poděkovat partnerům, kteří letos 
podpořili nejen 53. ročník FOH, ale i mnoho akcí Domu kultury 
Ostrov v průběhu roku. Mám radost především proto, že je komu 
děkovat. Že máme v našem městě tolik partnerů, kterým záleží 
na tom, aby se nám tu žilo co nejpříjemněji. Krom města Ostrova 
a Karlovarského kraje jsou to velké firmy a organizace, které byly 
velice štědré, ale i malé firmy a jednotlivci, kteří se zapojili svý-

mi cennými zdroji. Na závěr bych i jménem těchto partnerů rád 
poděkoval všem návštěvníkům a všem kreativcům a  umělcům 
na festivalu i dalších kulturních akcích v Ostrově. Spolu s vámi 
tvoříme z Ostrova město, kde je opravdu živo.

Těšíme se na další rok plný zážitků a radosti z kultury
Lukáš Lerch

ředitel Domu kultury Ostrov

DŮM KULTURY OŽIL 53. DĚTSKÝM FILMOVÝM A TELEVIZNÍM  
FESTIVALEM OTY HOFMANA

 53. FOH má velkou podporu města Ostrova 
starosta Jan Bureš

 Festivalu se účastnily ostrovské školy

Gratulujeme všem výhercům a výherkyním

 I přes hygienická opatření byla návštěvnost 
festivalu velmi dobrá

 Režisér a scenárista Juraj Šajmovič, delegace  
ke snímku TADY HLÍDÁME MY

Top RoofTop fest na 53. FOH

 Festivalu se každoročně účastní i herci a herečky,  
kteří už z dětských rolí vyrostli, L. VONDRÁČKOVÁ

 Česká televize DÉČKO při rozhovoru  
s dětským publikem

Součástí festivalu byly také semináře na téma mediální negramotnost 

 Porota dětí a mládeže udělila OSTROVSKÉHO 
DUDKA za nejlepší dívčí herecký výkon Josefíně 

Krycnerové za roli „Lišky“ ve filmu Mazel  
a tajemství lesa, režiséra Petra Oukropce. 

Foto: Petr Malcát

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

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

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

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

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

Nabídka pozemků v Horním Žďáru

INZERCE

Pavlína Havlanová
personální manažerka SUAS GROUP 
Rozhovor 

Jaký je vztah tradiční Sokolovské uhelné a SUAS GROUP?
Tradiční Sokolovská uhelná se dle celosvětového tren-
du postupně odkloňuje od těžby a energetického využi-
tí hnědého uhlí. Na tradici tak významné firmy a pozici 
největšího zaměstnavatele v regionu, která sahá až do 
roku 1792, tak plynule navazuje nově založená sester-
ská společnost SUAS GROUP a.s. 

Čím se nově založená SUAS GROUP zabývá?
V květnu tohoto roku jsme představili její čtyři hlavní 
oblasti podnikání. I nadále se věnujeme energetice, která 
je celospolečensky na prahu rychlých změn, chystáme 
zde změny v oblastech výroby tepla a elektrické energie 
pro náš kraj. Hledáme cesty, jak nejlépe nahradit uhlí. 
Chceme budovat moderní fotovoltaické elektrárny, zá-
ložní zdroje, připravujeme projekty na energetické vyu-
žití odpadů nebo výraznou proměnu jezera Medard. 

A ty další oblasti, ve kterých skupina SUAS GROUP 
podniká?
Všechny oblasti, ve kterých podnikáme jsou velmi úzce 
propojené s transformací Sokolovska a celého Karlovar-
ského kraje. Naše divize Ecology se zabývá oběhovým 
hospodářstvím, recyklací odpadu, to jsou oblasti, ve kte-
rých je velký potenciál. Karlovarský kraj vytvoří ročně 60 
tisíc tun komunálního odpadu, se kterým se dá v moderní 
energetice dál pracovat. Mezi naše další divize pak patří 
stavebnictví, SUAS GROUP je největším vlastníkem po-
zemků v Karlovarském kraji a chceme je využít pro vý-
stavbu, buď obytných částí nebo částí pro průmysl a lo-
gistiku. Tradičně se věnujeme i strojírenství. Podle mě 
nejkrásnějším projektem je zmíněná revitalizace okolí 
jezera Medard, které vzniklo zatopením původního lomu. 
Prostřednictvím naší stavební divize a spolu s investory tu 
chceme vybudovat nejen vyhledávanou rekreační oblast 
se vším, co k ní patří, ale též kompletní zázemí pro trvalé 
bydlení a pro služby denní potřeby. Na to se osobně s mojí 
rodinou velmi těšíme. Volnočasových prostor není nikdy 
dost. Sokolovsko se tak může stát zajímavou lokalitou pro 
začínající rodiny, tím spíše pokud se nám povede propojit 
kvalitní životní styl se zajímavým pracovním uplatněním. 

Jak se vám osobně v SUAS GROUP pracuje?
Já ve firmě pracuji už více než 20 let. Nemohu si stěžo-
vat. Samozřejmě, každý den přinese něco nového k ře-
šení, ale v principu mne ta práce velmi naplňuje a jsem 
hrdá na to, že mohu své zkušenosti z personalistiky  
a ze sociologie uplatňovat právě zde. Z pozice perso-
nální šéfky je to velká výzva, protože v našem kraji  
a zejména pak na Sokolovsku se potýkáme s odlivem 
potenciálních zaměstnanců do jiných krajů. 

A jaké uplatnění u vás tedy mohou zaměstnanci najít?
Jak jsem již uvedla, jsme velká firma, jsme aktivní v mo-
derní energetice a v průmyslu. Práci u nás najdou lidé, 
kteří chtějí pracovat v provozech, například strojní me-
chanici/zámečníci, elektrikáři, obraběči, automechanici 
– jsou to lidi s tzv. „černým řemeslem“. Ale chci tu vy-
zdvihnout, že hledáme uchazeče i na kancelářské pozice 
do centrální kanceláře v Sokolově. Například v těchto 
měsících jsme obsadili pozici firemní právničky, ob-
chodního ředitele, rozšiřujeme kapacity mého personál-
ního oddělení, rozšiřujeme tým v oblasti marketingu, 
posílili jsme také například tým PR a Komunikace. 

Máte také pozice pro absolventy?
Ano. V personální politice máme jako jednu z priorit 
diverzitu. Sázíme na diverzní týmy, kdy seniorní pra-
covníci spolupracují s těmi, kteří jsou ještě studenti 
nebo jsou krátce po škole. Možná byste se divili ko-
lik v naší ač průmyslové firmě pracuje žen. Rozvíjíme  
a zkvalitňujeme spolupráci i se školami, vyzdvihla bych 
tu například trvalou a dlouhodobou spolupráci s ISŠTE 
Sokolov a jejího pana ředitele Pavla Januse. Společně se 
zabýváme tím, jak podpořit školství a vzdělávání v ce-
lém regionu, protože v blízké budoucnosti zde bude 
velká poptávka po technicky a ekologicky vzdělaných 
lidech, kteří tu zatím nejsou.

Co byste jako zástupce SUAS GROUP potenciálním 
uchazečům o práci u vás vzkázala?
Ráda bych potenciálním uchazečům prostřednictvím 
vašich novin vzkázala pojďte k nám, přijďte se podívat, 
jaké uplatnění a možnost kariérního růstu tu najdete. 
Zůstaňte v našem regionu a pojďme ho společně rozvíjet.
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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

POUŤ OSTROVSKÉ FARNOSTI DO PLZNĚ A KLATOV
Přes 70 farníků ostrovské farnosti se zú-

častnilo 2. října pouti do Plzně a Klatov. Na 
obou těch místech je uvítali kněží, kteří 
v Ostrově působili:

V Plzni páter Pavel Petrašovský a v Klato-
vech páter Marek Hric. V nově obnovené ka-
tedrále sv. Bartoloměje prožili poutníci mši 
svatou a následně se konala její prohlídka. 
Po této prohlídce se účastníci výletu přesu-
nuli do Klatov, kde jim bývalý ostrovský farář  
P. Marek Hric ukázal nádherně obnovený je-
zuitský kostel. Vše dovršila společná pobož-
nost ve farním kostele v Klatovech. 

P. Krzysztof Dędek
farář Římskokatolické farnosti Ostrov Přes sedmdesát ostrovských poutníků se zúčastnilo pouti do Plzně a Klatov

Koncem letošního září se konečně uskutečnila řada akcí, které mu-
sely být zrušeny nebo odloženy kvůli covidovým opatřením a naří-
zení vlády. Těmi nejvýznamnějšími byla Michaelská pouť a Klášterní 
slavnosti, které se s ročním odstupem podařilo zrealizovat letos. Rád 
bych touto cestou poděkoval všem návštěvníkům, kteří si přišli užít 
jejich bohatý program v nádherném počasí. Mnozí z vás si pochvalo-
vali „roztažení“ programu od Starého náměstí přes farní zahradu až 
do klášterního areálu. Akce se tím staly vzdušnějšími a tok návštěvní-
ků se dal lépe směrovat na všechny programy. Po mnoha letech plá-
nování se podařilo uspořádat také důstojné procesí z farního kostela 

sv. Michaela archanděla a Panny Marie Věrné do klášterního kostela 
Zvěstování Panny Marie. Tím byl podtržen zejména duchovní roz-
měr obou tradičních slavností. Netřeba zdůrazňovat, že kulturní akce 
tohoto typu jsou finančně i organizačně náročné. Za to patří podě-
kování zastupitelům města a poskytovateli dotace, ale také organi-
zátorům z Domu kultury Ostrov, kteří v září neorganizovali pouze 
Michaelskou pouť a Klášterní slavnosti, ale také Dětský filmový a tele-
vizní festival Oty Hofmana a podíleli se také na Ostrovském soukání. 

Marek Poledníček
místostarosta města Ostrova

MICHAELSKÁ POUŤ I KLÁŠTERNÍ SLAVNOSTI NAPODRUHÉ, ALE NA JEDNIČKU
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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

HALLOWEENSKÉ 
PŘENOCOVÁNÍ V MDDM
5.–6. listopadu / 200 Kč
Oblíbený program pro školní 
děti 7-12 let s přenocováním 
v domě dětí. Čeká nás řada tra-
dičních i méně známých spor-
tovních her, pohyb na vzduchu 
i noční halloweenská hra. 
Přihlašování probíhá již od 15. 10.
BĚH 17. LISTOPADU
13. listopadu, 8.30 hod., 
Zámecký park
43. ročník závodu v přespolním 
běhu. Závod je otevřen všem 
dětem, mládeži i dospělákům, 
kteří si chtějí zaběhat a změřit 
své síly s nejlepšími v regionu. 
Přihlášky: do 11. 11. 2021 do 
22.00 hod. přes odkaz https://
sokotime.cz/zavod-211113/
Přihlášku na krajské mistrovství 
nutno zaškrtnout při přihlášení.
Přihlášky na místě zcela výji-
mečné, nejpozději hodinu před 
startem za zvýšené startovné.
Kategorie 2016 a mladší bez 
přihlašování
Startovné: nejml. žáci - st. žáci 
50 Kč / dorost - veteráni 100 Kč 

přihlášení na místě hodinu 
před startem za zvýšené star-
tovné: žákovské kategorie: 
100 Kč /ostatní 200 Kč
Členové Atletiky Ostrov a TJ 
MDDM Ostrov startovné neplatí.
ZÁVODY AUTOMODELÁŘŮ
Ostrovský pohár – klubové 
otevřené závody na autodráze
27. listopadu, 8.00 hod., MDDM
Závody automodelářů katego-
rie produkcion 24, žáci i dospě-
lí. Nutnost vlastního modelu.
Přihlášky: g.moc@seznam.cz 
nejpozději do 20. 11. 2021
Startovné: 50 Kč
1. ADVENTNÍ NEDĚLE
ADVENTNÍ VĚNCE
28. 11., 13-15 hod./180 Kč
Tvořivá adventní dílna pro děti 
i rodiče pod vedením zkušené 
aranžérky Míši Němcové. 
Předprodej vstupenek: od 15. 11. 
online nebo osobně v domě dětí 
VÁNOČNÍ SOUTĚŽ + VÝSTAVA
Výtvarná a rukodělná soutěž 
pro děti ve třech kategoriích: 
4-6 let, 7-10 a 11-12 let, s ná-
zvem VÁNOČNÍ SVÍČKA.
Tvořit můžete libovolnou tech-

nikou, fantazii se meze nekla-
dou. Soutěžní práce označené 
jménem, věkem, kontaktem,  
u kolektivu i počtem dětí (nejví-
ce 5 dětí) odevzdejte nejpozději 
do 3. prosince do domu dětí. 
Všechny výtvory budou vysta-
veny v přízemí domu dětí od  
6. prosince do 3. ledna 2022.
Vítěze odměníme pěkným vá-
nočním dárkem.
PŘIPRAVUJEME:
TVOŘIVÉ ADVENTNÍ NEDĚLE
5., 12. a 19. prosince, 
13.00 - 15.00 hod.
V rámci tvořivých dílen se při-
pravíme na Vánoce výrobou 
dekorací, ozdob či drobných 
dárečků. Nezapomeneme ani 
na oblíbené cukroví. Bližší in-
formace k jednotlivým dílnám 
uveřejníme v průběhu listopa-
du na našem webu, výlepových 
plochách a v prosincovém OM. 
Předprodej vstupenek: od 25. 11. 
online nebo osobně v domě dětí 
MIKULÁŠSKÁ S DOMEM DĚTÍ
1. prosince, 
17.00 - 19.00 hod. / 120 Kč
Pestrý program pro děti i do-

spěláky, kteří mají rádi vánoční 
atmosféru.
Mikulášská nadílka, zdobení 
vánočních stromečků, tradiční 
výtvarné dílničky, výroba jed-
noduchých vánočních dekora-
cí, zdobení vánočních ozdob, 
plnění andělských a čertov-
ských úkolů.
Předprodej vstupenek: od 15. 11. 
online nebo osobně v domě dětí
Provoz budovy MDDM
Po-Pá 8.00 - 20.00 hod.        
Provoz sportovního areálu
Po–Pá  8.00 - 19.00 hod.
So–Ne  10.00 - 19.00 hod.
Od 14. 11. hřiště uzavřena, 
vstup možný v závislosti na po-
časí jen po dohodě s pracovní-
ky domu dětí.
Zimní stadion
Veřejné bruslení dle aktuálního 
rozpisu ledové plochy. Rozpis k dis-
pozici vždy na nástěnce zimního 
stadionu, na webu MDDM a FB. 
Kontakty 
informace: 736 505 681, 
www.mddmostrov.cz

Dagmar Gburová
MDDM Ostrov

MDDM ZVE NA BĚH 17. LISTOPADU, VÝSTAVU I ADVENT

EKOCENTRUM V LISTOPADU

Sbíráme lesní plody - listopad
Soutěž ve sběru lesních plodů, které budou ná-
sledně předány lesníkům na zimní přikrmování 
divoké zvěře. Nasbírané a zvážené kaštany, žalu-
dy a bukvice odevzdávejte v EC ve všední dny od 
10.00 do 16.00 hod. Nejlepší sběrače odměníme 
zajímavými cenami. 
Halloween 
5. 11., 17.00 – 19.00 hodin, Borecké rybníky
Stezka odvahy pro celou rodinu s halloween-
skou tematikou, která nás provede Boreckými 
rybníky. Stezku je možné absolvovat na základě 
předem zakoupené vstupenky. 
Předprodej vstupenek: od 25. 10. v EC. Vstupné: 
70 Kč/dítě, dospělý 20 Kč. Podrobně na plaká-
tech a na www.mddmostrov.cz/ekocentrum.
Prohlídky pro veřejnost
Po-Ne, státní svátky 13.00 – 17.00 hod.
Využijte poslední otevřené víkendy před za-
zimováním k návštěvě Ekocentra. Zažijete  
u nás bezprostřední kontakt s několika dru-
hy zvířat, který se vám jinde nenaskytne. 
Prohlédnout si tu můžete drobné hlodavce, 
hady, obojživelníky, pavouky, ryby, exotické  
i dravé ptáky, malé šelmy i skot. Vstup volný.
Provoz budovy EC: Po-Pá 10.00 – 17.00 hod.
Kontakty: tel. 731 615 658, 602 600 995; 
FB Ekocentrum MDDM Ostrov; 
www.mddmostrov.cz/ekocentrum

Petra Žlutická, vedoucí Ekocentra Ostrov

OSTROV

91. 0 FM
R-KVARY 
vary.rozhlas.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

INFORMACE ZE ŠKOL

Student 3. ročníku oboru Strojíren-
ství Matyáš Michl ze Střední průmyslové 
školy Ostrov (SPŠ) se od července aktiv-
ně podílí na záchraně čapího mláděte 
z Chebu ve Stanici pro záchranu živo-
čichů při SOOS Cheb. Pro mládě, které 
při pokusu o první  let a po následném 
pádu přišlo o část končetiny, vyrábí na 
3D tiskárně funkční protézy, které s mlá-
dětem nejen rostou, ale také mu zvětšují 
komfort nošení a pohybu. V polovině říj-
na Chebáčkovi nasazoval již čtvrtý pro-
totyp protézy. Projekt nadchl i jeho spo-
lužáky, kteří také rádi přidají ruku k dílu.

Matyáš je obyčejný kluk ze Sokolova 
s celou řadou zájmů. Pomoc Chebáčkovi 
se zrodila z jedné návštěvy rodinného zná-
mého, mladého veterináře Michala Hout-
keho, který věděl, že Matyáš si poměrně 
úspěšně již několik let hraje s 3D tiskárnou, 
patřil k těm, co v době pandemie vyráběli 
ochranné štíty a tzv. rouškolapky. A proto-
že Matyáš rád přijímá výzvy, mládě navští-
vil a společně se správcem národní přírod-
ní rezervace SOOS Zdeňkem Soukupem  
a MVDr. Houtkem začali problém řešit. 

První prototyp dvoudílné protézy nasazo-
vali 18. července 2021 po třídenních pří-
pravách – fotografování, měření, kreslení. 
Obavy, jak mládě protézu přijme, panova-
ly. Zhruba čtrnáct dní si Chebáček na svou 
novou nohu zvykal, ale dnes už ji používá 
jako stabilní oporu, která mu zvyšuje kom-
fort žití. Návrat čápa do volné přírody by 
byl komplikovaný, proto všichni doufají, 
že se pro něj podaří najít příjemný domov 
v některé ze zoologických zahrad, či v nové 
voliéře, která by mohla vzniknout v rámci 
rekonstrukce záchranné stanice při SOOS 
Cheb, nebo kdekoliv jinde, kde se o jeho 
potřeby dokáží postarat.

A jak hodnotí neobvyklý projekt Ma- 
tyáš? „3D tiskem se zabývám již čtyři roky. 
Výroba protézy byla něčím novým, zají-
mavým, tak proč to nezkusit? Vůbec jsem 
neměl představu, kolik to bude práce  
a jaké, ale maximálně jsem využil školních 
znalostí. Např. protézu jsem projektoval 
v programu SOLIDWORS, se kterým pra-
cujeme ve škole, výpočty, propočty, náčrt-
ky, to všechno bych asi jen těžko zvládl bez 
konkrétních odborných znalostí.“

Aktuálně Matyáš pracuje na vylepšení 
komfortu protézy, mění materiály výplně, 
vylepšuje díl chodidla atd. I když z Matyáše 
v budoucnu asi protetik nebude, hodnotí 
projekt jako neocenitelnou zkušenost, kte-
rou v budoucnu určitě profesně zúročí.

A pokud se chcete i vy jednou podob-
ných výzev úspěšně účastnit, láká vás 
technické vzdělání, vidíte budoucnost 
v IT technologiích, máte rádi auta, chce-
te proniknout do tajů kovovýroby či bu-
dovat kariéru ve státní správě, neváhejte  
a navštivte nás zhruba za měsíc, ve čtvrtek 
2. prosince 2021, na dni otevřených dveří.

Lenka Bardová, SPŠ Ostrov

ČÁPĚ JMÉNEM CHEBÁČEK POMÁHÁ ZACHRAŇOVAT MATYÁŠ ZE SPŠ OSTROV

Žáci devátých tříd se v průběhu září  
a října seznamovali s dalšími druhy povolání 
a tím, co plnění pracovních úkolů v těchto 
profesích obnáší. Strávili například část pra-
covního dne se školníkem naší školy panem 
R. Čoudkem, který jim poutavě vysvětlil, co 
musí správný školník znát a umět, a připravil 
jim i zajímavé praktické úkoly. Další profe-
sí, která je zaujala, byla činnost pracovníků 
NZDM, se kterou se seznámili v rámci jejich 
dne otevřených dveří, nebo páteční dopo-
ledne v MDDM Ostrov, kde jim zajímavou 
a přehlednou formou F. Tomáň vysvětlil, 
co je pracovní náplní zaměstnanců tohoto 
zařízení, a provedl je celým objektem. Děku-

jeme všem za jejich vstřícný postoj k našim 
žákům. Paní uč. L. Arnoldová se svou třídou 
VIII. B navštívila MK Ostrov. Zavítali do klu-
bu PC her a virtuální reality. Pro žáky byl 
připraven výukový program, během které-
ho se seznámili s možnostmi a rozmanitostí 
virtuálního světa. V rámci projektu MAP 
II rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov, 
který zajišťuje MAS Krušné hory, naši školu 
navštívil známý ilustrátor dětských knížek 
pan Adolf Dudek. Všichni jsme se těšili. 
Bude legrace? Zábava? Vyprávění pohádek? 
Budeme také kreslit? V pátek 8. října se nám 
dostalo od všeho vrchovatě. Z Ostravy do 
Ostrova přijel veselý a živý chlapík ve žlutém 

triku s logem dudka na hrudi. Žáky prvního 
stupně zaujal košatou slovní zásobou, gesty, 
mimikou, pohybem, hbitým dokreslením 
postav ke kulisám na magnetické tabuli. 
Žáky 2. stupně překvapil už samotným ná-
zvem vystoupení  Nehulíme - kreslíme. Živě, 
hravě, zdravě. Pro velký úspěch u našich 
žáků i pedagogů věříme, že jeho návštěva na 
naší škole nebyla poslední. U kreslení ještě 
zůstaneme. Naše výstava v prostorách DK 
ve spojovací chodbě nadále pokračuje. Od 
listopadu zde budete mít možnost zhléd-
nout nová díla našich žáků na téma Podzim.

Faten Fakach
ZŠ Krušnohorská Ostrov

ŽÁCI DEVÁTÝCH TŘÍD ZJIŠŤOVALI NÁPLŇ PRÁCE RŮZNÝCH PROFESÍ

Student tře-
tího ročníku 
SPŠ Ostrov 
Matyáš Michl 
se od července 
aktivně podílí 
na záchraně 
čapího mlá-
děte z Chebu

Podloubí Staré radnice opět ožije. Při-
pravujeme tu pro vás otevření minipro-
dejní galerie s názvem Podhoubí. Rádi 
bychom touto cestou podpořili a předsta-
vili veřejnosti začínající i zavedené umělce  
a kreativce Ostrova a karlovarského re-
gionu. Vystavíme díla vás všech, kterým 
pod rukama dokáže vyrůst něco pěkného  
a originálního, kdo tvoříte z bytostné tou-
hy a pro radost. Od pletených ponožek po 
obrazy a sochy. 

Těšíme se také na setkávání v podloubí 
při menších workshopech, koncertech, 
alternativních představeních nebo filmo-
vých projekcích. První příležitostí bude 
Slavnostní otevření galerie Podhoubí ve 

čtvrtek 25. listopadu v 17.00 hodin, na 
kterém vystoupí Duo Pitrovi. Komorní 
koncert přinese neobvyklé spojení fléten  
a violoncella za použití elektronických 
efektů a smyček. 

Chystá se k nám také Fialový Samet, front-
man kapely Madhouse Express. 10. pro since 
nás pohoupe na psychedelických vlnách 
své kytary, syntezátorů a thereminu.

Máte-li chuť se do projektu Podhoubí 
zapojit, zveme vás k vystavování a tře-
ba i k prodeji vašich uměleckých a ru-
kodělných výrobků. Stačí zavolat na tel. 
721 837 987. 

Za tým Domu kultury Ostrov
Matěj a Zuza

PODHOUBÍ V PODLOUBÍ. NA STARÉ RADNICI VZNIKÁ NOVÁ MINIGALERIE

Podloubí Staré radnice, archiv DKO
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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

pondělí–pátek | 16.00–17.00 hodin 
Ostrov 91.0 FM | 103.4 FM | R-KVARY

Humoriáda – zasmějte se s námi

humoriada.cz
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Cílem vlakového programu REVOLU-
TION TRAIN je prostřednictvím zapojení 
lidských smyslů zapůsobit na návštěvníka  
a inspirovat jej k pozitivním životním volbám. 
Jsou zde představeny mechanismy, kterými 
drogová závislost vzniká, až do důsledků, 
které v životě závislého čekají. Díky zapojení 
do reálného příběhu, emotivním situacím 
a interaktivnímu přístupu dokáže program 
zaujmout a dát prostor k přemýšlení nad ne-
bezpečím legálních i nelegálních drog.

Program trval 90 minut a byl určen jak 
pro školní skupinky, tak pro širokou veřej-
nost. Vítáni byli i rodiče, protože náznaky 
užívání drog se objevují již u dětí ve vel-
mi nízkém věku. Rodiče si závislosti u dí-
těte dlouho nemusí všimnout, a nakonec 
může být pozdě. 

Celou akci zafinancovala MAS Krušné 
hory, o. p. s., v rámci projektu Místního 
akčního plánu rozvoje vzdělávání v úze-
mí ORP Ostrov II. Poděkováním nám jsou 
pozitivní reakce dětí a pedagogů, kteří se 
programu zúčastnili.

Vlak byl již ve více než 175 městech 
Česka, Slovenska a Německa a projekt na-

vštívilo přes 180 tisíc lidí.  Určitě stojí za to 
tento projekt navštívit. Takže když někde 
uvidíte na vlakovém nádraží stříbrné obr-
něné vagony, neváhejte a zkuste nahléd-
nout do zcela jiného světa.

REVOLUTION TRAIN dlouhodobě pod-
poruje Národní protidrogová centrála. 
Podporu a záštity projektu udělili policejní 
prezident PČR, Ministerstvo vnitra a minis-
tr zdravotnictví ČR. 

Monika Vrchotická
manažer MAS Krušné hory, o. p. s.

Letos uplynulo 150 let od úmrtí pražské-
ho rodáka Leopolda Hasnera von Artha. 
Ten byl v letech 1867-1870 ministrem kultu 
a vyučování Předlitavska. Počátkem roku 
1870 pak dokonce krátce zastával pozici 
předsedy vlády Předlitavska. Jako ministr je 
podepsán pod tehdy převratným říšským 
zákonem z roku 1869, tzv. Hasnerovou re-
formou, platící od školního roku 1870/71. Ta 
se s výjimkou univerzitního vzdělání týkala 
všech stupňů škol. Tedy od mateřských až 
po školy střední. Zákon umožnil další rozvoj 
vzdělání širokých lidových vrstev. Prodloužil 
povinnost vzdělávání o dva roky, tedy do čtr-
nácti let, zavedl obecnou školu, vznikly měš-
ťanské školy (minimálně jedna v každém 
okrese), zkvalitnil přípravu učitelů a smazal 
rozdíly ve vzdělání chlapců a dívek. Tabulky 
byly nahrazeny sešity a stále kvalitnějšími 
učebnicemi. Dalším převratným opatřením 
byl zákaz fyzických trestů ve škole. To byl 
odvěký zvyk, jehož zákaz byli učitelé ne vždy 
ochotni respektovat (dnes se karta obrací  
a televizní „Ochránce“ by to asi neustál). 

Přednosti zákona ale veřejnost nepřija-
la jednoznačně kladně. Sociálně slabším 
vrstvám nevyhovovalo prodloužení školní 
docházky a ani její důsledné prosazování. 
O významu zákona svědčí nejen skuteč-
nost, že do konce 19. století byl v českých 
zemích zlikvidován analfabetismus (to se 

v té době nepodařilo ani ve Francii), ale  
i to, že s menšími úpravami platil až do po-
loviny 20. století. 

Mimochodem v roce 1863 bylo u nás 
v Ostrově (Schlackenwerthu) slavnostně 
znovuotevřeno piaristické gymnázium, 
které bylo od roku 1852 uzavřeno. Zaslou-
žila se o to velkou měrou Marie Antonie, 
velkovévodkyně toskánská, manželka Leo-
polda II. Toskánského, ostrovského starosty.  
A ten se právě z pozice starosty zasadil o pro-
sazení výuky češtiny, která byla bezplatná.

Jó, ta strašná „doba temna“.
Josef Železný
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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

Z REDAKČNÍ POŠTY

NEBYL TU JEN KOMENSKÝ

VLAK REVOLUTION TRAIN ZASTAVIL I VE 
VLAKOVÉ STANICI OSTROV

TURISTÉ ZVOU: 
6. 11. Krušné hory: Studentský 
 pochod: Nejdek–Přebuz 
13. 11. Střední Poohří: Podél Ohře 
 z Března do Žatce
17. 11. Džbán: K. Žehrovice – 
 Libušín - Smečno - Slaný
20. 11. Exkurze do Úpravny 
 Březová u Karlových Varů
27. 11. Tepelská vrchovina: 
 Návštěva barokní fary Vidžín
Akce jsou volně přístupné i pro nečleny 
Klubu českých turistů.
Informace na www.kctkvary.cz; 
fjw@volny.cz; 603 209 270.                  (red)

ZVEME VÁS K VÝSADBĚ 
NOVÉ ALEJE

Ve dnech 6.–7. 11. 2021 bude probíhat 
výsadba ovocné aleje v okolí stezky ve-
doucí z Ostrova do Květnové. 

Pokud nemáte na tento víkend plány 
a rádi byste se dozvěděli, jak správně po-
stupovat při výsadbě stromku, zveme vás 
tímto do polí a do přírody. 

Kdo se nebojí přiložit ruku k dílu, může 
si zasadit „svůj“ strom, a rázem mu tak 
vznikne další krásný cíl k procházkám. 
Vezměte partnera, děti, kamaráda... Lopa-
tu vám půjčíme a s vysazením poradíme. 
Na akci bude odborným okem dohlížet 
Martin Lípa z Asociace Brontosaura. 

Doufáme, že v této rekreačně hojně vy-
užívané lokalitě vznikne alej, která bude 
v budoucnu poskytovat nejen stín v hor-
kých dnech, ale také sladkou svačinku 
všem procházejícím. 

Pro organizaci akce je nutné se předem 
nahlásit a domluvit konkrétní den a ho-
dinu. Pokud máte zájem si trochu ušpinit 
ruce hlínou, hlaste se na e-mail: svanko-
va@ostrov.cz nebo na tel. č.: 354 224 906.

Budeme se na vás těšit!
Šárka Vaňková

Čistota města, městská zeleň
Městský úřad Ostrov

Leopold Hasner von Arth (wikipedie)

7. ROČNÍK BĚHU  
S ČELOVKOU
I letos společně vyběhneme na podporu 

pacientů s roztroušenou sklerózou. Tento-
krát se poběží pro Michaelu Valentovou, 
zakladatelku spolku Pomáhej SRDCEM,  
z. s., která sama onemocněla roztroušenou 
sklerózou. Teď jsme to my, kdo můžeme 
společně pomoci té, která z nás pomáhá 
nejvíce. Budeme se na vás těšit 18. prosin-
ce 2021 v 17.00 na startu před DK Ostrov.                                       

(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.
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POHLED DO HISTORIE

KUDY TAKÉ VEDLY CESTY DO JÁCHYMOVA – JEDEN Z MNOHÝCH ZAPOMENUTÝCH
O vojácích, kteří nedobrovolně pobývali na Já-

chymovsku, by se dalo mluvit ještě dlouho, vždyť jich 
bylo hodně. Než toto téma opustíme, přesto si jeden 
příběh neodpustím, neboť náš hrdina byl také generá-
lem a v listopadu by slavil životní jubileum.

 generál JUDr. Ing. Václav PALEČEK 
Narodil se 20. listopa-

du 1901 v Plzni a měl dva 
sourozence. Jeho otec byl 
slévačem ve Škodovce. Po 
maturitě na reálce vystu-
doval Vyšší průmyslovou 
školu v Plzni, poté VŠ 
technickou, obor strojní  
a elektrotechnický. A ná-
sledně ještě VŠ obchodní a sociologii na FF UK. V r. 
1926 zakládal tzv. studentskou Malou dohodu a tři roky 
ji vedl. Od r. 1929 až do okupace působil jako sekretář 
Česko-jugoslávské hospodářské komory. Byl zakladate-
lem Klubu akademiků Čs. strany národně socialistické. 

V r. 1938 se oženil a měl postupně tři děti. Přesto se 
již v březnu 1939 prostřednictvím plk. Vedrala alias gen. 
Sázavského zapojil do odboje, který organizoval Josef 
David, tehdejší předseda branného výboru parlamen-
tu. Na podzim 1939 před zatčením odjel do Jugoslá-
vie, kde se podílel na organizování odboje. V letech  
1940-42 sloužil v čs. armádě ve Francii a pak ve Velké 
Británii. Od r. 1942 vedl průmyslové oddělení minis-
terstva obchodu a průmyslu, angažoval se i v Meziná-
rodním hnutí studentstva (1941 byl zvolen předsedou 
Světové rady bojující mládeže). Od r. 1943 nás zastu-
poval ve spojeneckém Výboru pro podmínky příměří 
a počátkem r. 1945 se v Londýně zúčastnil negociací 
Mission militaire pour les affaires de l‘Allemagne. 

Od června 1945 pracoval na ministerstvu zahranič-
ních věcí (dále jen „MZV“) a od ledna 1946 do března 
1947 vedl Čs. vojenskou misi při Spojenecké kontrolní 
radě v Berlíně.

Po únoru 1948 byl akčním výborem z MZV vyho-
zen. Dne 13. dubna 1949 byl poprvé zatčen pro po-
dezření z trestné činnosti v rámci akce „Nigrin a spol.“, 
avšak při hlavním líčení Státního soudu v Praze dne  
1. 7. 1949 byl pro nedostatek důkazů zproštěn obžalo-
by a propuštěn na svobodu. Nastoupil na lesní a polní 
brigádu v Železné Rudě.

Znovu byl zatčen 8. 11. 1949 v souvislosti s akcí pro-
ti ilegálnímu vedení národně socialistické strany v čele 
s dr. Josefem Nestávalem v rámci tzv. akce „Střed“. Byl 
zatčen pro podezření protistátní činnosti a špionáže, 
aniž by byl nějaký důkaz. 

Jak uvádí zpráva Inspekce ministra vnitra zpracova-
ná v rámci šetření jeho případu v r. 1957, „již v samot-
ném počátku vyšetřování bylo proti PALEČKOVI pou-
žito fysického násilí a i jiných metod… Při vyšetřování 
se nepodařilo PALEČKA zpracovat natolik, aby mohl 
být pojat k hlavnímu přelíčení v procesu ‚Horáková a 
spol.‘, ačkoliv byl pro to zatčen“.

Proto byl souzen samostatně a Státním soudem 
v Praze - dr. Kremlička – předseda senátu, byl odsou-
zen na 13 let těžkého žaláře a k dalším trestům. 

JUDr. Ing. Paleček v r. 1968 uvedl: „Vyšetřování se to-
čilo kolem tří věcí: Jugoslávie, Clementise a Horákové… 

Jak se uskutečňovalo ono ‚vedení k přiznání?‘ – Bili 
mne jen čtyři měsíce, pak už jen strašili, vyhrožova-
li vším možným, i Sibiří, a dávali do korekce, to je do 
temnice. Nakonec jsem byl souzen – v dubnu 1951 – 
podle zákona na ochranu republiky z roku 1925. Měl 
jsem tajný proces, ani manželku tam nepustili. Proces 
se konal 13. dubna 1951 na Pankráci, soud zasedal 
o 13. hodině v místnosti číslo 13, odsouzen jsem byl 
na 13 let a bylo to ve 13. roce mého manželství. Sli-
bovaná oprátka na mne nevyšla a od té doby věřím 
na třináctku jako na šťastné číslo. V paměti mi nejvíc 
utkvěla soudkyně z lidu Blechová. Na můj argument, 
že nic není pravda, že všechny ty nesmysly jsou ze mne 

vytlučené, řekla: ‚A prosím vás, proč si stěžujete na bití, 
vždyť naši to museli za nacistů také vydržet.‘ Rozsudek 
jsem nepřijal, odvolal jsem se, ale to nebylo nic platné. 
Ještě v dubnu téhož roku jsem putoval na Jáchymov-
sko a tam jsem zůstal až do roku 1957…“

Po soudu prošel Mírovem a tábory Jáchymovska 
(také Vykmanov II - „L“). V rámci amnestie v r. 1955 
mu byl trest snížen o dva roky a peněžitý trest o 10 000 
Kčs. V té době pobýval na Nikolaji, kde se zúčastnil 
hladovky vězňů. Ještě předtím tam vězni založili odbo-
jovou radu, kterou podle svědectví vedli gen. Paleček, 
kpt. Zdeněk Bechyně a spisovatel Václav Prokůpek. Ti 
také iniciovali výrobu dvou radiopřijímačů, které vy-
robil skaut Radko Pavlovec a byly ukryty na pracovišti 
dolu Eduard a na Rovnosti. 

Gen. Paleček byl propuštěn v r. 1957 po revizi roz-
sudku a snížení trestu na 7 let z Valdic. 

V r. 1965 byl plně rehabilitován. V r. 1968 byl spo-
luzakladatelem a místopředsedou K 231. Nedlouho 
po srpnu 1969 emigroval do USA, kde žil v Kalifornii,  
a 23. března 1970 umírá.

V r. 1992 mu byl prezidentem propůjčen Řád T. G. 
Masaryka IV. třídy in memoriam.

Co se tedy stalo při vyšetřování jeho případu?
Zachoval se spis z let 1956-57, jehož předmětem je 

šetření žádosti odsouzeného Palečka o obnovu trestní-
ho řízení, kterou podal koncem roku 1956 cestou advo-
kátní kanceláře. Ve své žádosti uvádí, že důkazy získané 
k jeho činnosti byly vynuceny násilím a že svědek, který 
jej svou výpovědí usvědčoval, si věc vymyslel, resp. k je-
jímu vyslovení byl donucen orgány bezpečnosti.

Prošetřením okolností uvedených v žádosti byla  
19. 12. 1956 tehdejším ministrem vnitra R. Barákem 
pověřena inspekce. Konkrétně npor. J. Šimůnek a npor. 
J. Kolpeka, kteří si vyžádali spisy z archívu a 4. ledna 
1957 ve Valdicích vyslechli J. Nestávala a V. Palečka. 

Následně 5. ledna 1957 k věci obdrželi vyjádření 
kapitánů Vlastimila Volkána a Josefa Nového, kteří 
„pracovali“ na případě v r. 1949-50.

Na základě výše uvedeného zpracovali „Zprávu  
o prošetření případu…“, kterou náčelník inspekce po-
stoupil k rukám ministra.

V průvodním dopise konstatuje a navrhuje: „Šetře-
ním bylo zjištěno, že jeho žádost je oprávněná vzhle-
dem k tomu, že byl odsouzen na základě nepravdi-
vých výpovědí k trestu odnětí svobody na 13 let. Tyto 
byly vynuceny fysickým a psychickým nátlakem v prů-
běhu vyšetřovací vazby. Jeho činnost nebyla také ani 
dostatečně zadokumentována. Soudu byly jen před-
loženy jeho administrativní výpovědi a zkreslená vý-
pověď J. … NESTÁVALA. Tyto výpovědi PALEČEK při 
hlavním líčení v r. 1951 odvolal a stejně i nyní odvolal 
svědeckou výpověď J. … NESTÁVAL. Soud však nebral 
odvolání PALEČKA v úvahu ani při hlavním líčení, ani 
v témže roce při odvolacím líčení u Nejvyššího soudu. 
Vzhledem ke shora uvedeným okolnostem a tomu, že 
PALEČEK má již odpykáno více jak polovinu trestu, na-
vrhujeme, aby zpráva o prošetření byla ihned předána 
krajské prokuratuře v Praze s doporučením urychleně 
provedené obnovy a jeho propuštění na svobodu.“

Nepřípustné metody výslechu potvrdili příslušníci 
MV, zvláště pak kpt. Vlastimil Volkán. Uváděl, že měli 
náročnou práci, hodně případů a byli i dost unaveni. 
Na případu pracoval zvláště s Aloisem Jistebnickým. 
Potvrdil použití násilí vůči panu Palečkovi, a to nejen 
ze strany vyšetřovatelů, ale i sovětských poradců. 

„… O těchto opatřeních věděli náčelníci, neboť jak 
se s. VOLF vyjádřil, ‚učiňte vše, ať mluví, jen ho neza-
bijte‘. Já sám jsem PALEČKA nechal dělat při výslechu 
dřepy a též jej v koutě postavil…“

„Když byl přítomen vždy další orgán…, při výslechu 
musel si PALEČEK uvázat ručník přes oči, aby neviděl 
dalšího přítomného, a tudíž orgán MV, a tak jich nepo-
znal. Tak se při výslechu vystřídali skoro všichni náčel-
níci v čele se ZÁVODSKÝM.“

„Vzhledem k tomu, že s PALEČKEM byla věc stále 
stejná, tj. tento nehovořil, bylo koncem r. 1949 učině-
no opatření, že na PALEČKOVI se bude ve dne v noci 
střídat několik orgánů, a v tomto směru učiněno 
opatření, že byly vytvořeny skupiny po dvou orgá-
nech, a to z těch důvodů, aby orgánové MV byli stále 
čerství a nikoliv unaveni…

V té době asi týden byl PALEČEK vyslýchán asi 8 orgá-
ny. … Já sám jsem PALEČKA nikdy neuhodil, i když jsem 
byl přítomen, kdy bit byl, a slyšel, že jej bili i do chodidel.

Výsledek byl, že gen. Paleček svoji ‚protistátní vele-
zrádnou a špionážní činnost‘ přiznal. U soudu ji sice 
popřel, mluvil o bití, ale to bylo málo platné. Uranové 
doly potřebovaly pracovní síly.”

V r. 1968 na to vzpomínal – „Prošel jsem… Svato-
pluk, Dvanáctka, Prokop, Céčko, Vykmanov, přes tři 
roky jsem byl v takzvaném ‚Elku‘, to byl tábor likvidač-
ní; vozila se tam uranová ruda ze všech šachet v repub-
lice, tam se drtila a mlela, byli jsme v neustálém styku 
s radiací, ubytovací barák stál hned vedle tohoto pra-
coviště. I zde jsem měl stále na čele neviditelné zname-
ní podvratného živlu. Ale ve skutečnosti jsem se snažil 
spoluvězně nabádat k rozvaze a varoval jsem je před 
následky nepředložených činů.

Odporným cynismem bylo, že četní naši odbojoví 
pracovníci a bývalí zahraniční vojáci byli na Jáchymov-
sku společně s bývalými nacisty, které odsoudily naše 
soudy po roce 1945. Tyto lidi používali velitelé táborů 
cílevědomě pro ponižování a hanobení vězňů Státní-
ho soudu. Vězňové Státního soudu byli zařazováni na 
obtížnější pracoviště, zatímco bývalí nacisté byli veliteli 
našich pracovních čet a používali všech výhod.”

Co dodat na závěr?
Aby jeho ponížení bojovníka proti Němcům bylo 

umocněno, na „Elku“ spal vedle něj na sousedním ka-
valci „jeden z předních nacistů dr. A. Adler“, osoba ze 
seznamu válečných zločinců. 

 Syn gen. Palečka - hrdiny protinacistického odbo-
je, oběti systému a jednoho ze zakladatelů K 231 - do 
Rudé věže smrti v dubnu 2011 daroval vlastnoručně 
vyrobenou plastiku „Úcta a obdiv“.

Aby toho nebylo málo, pokud hledáte informace 
po internetu, tak se na webu jedněch mladých histori-
ků dozvíte, že generál Paleček byl komunista, žid, který 
byl odsouzen v procesu se Slánským. 

Tito tam zveřejnili vzpomínky mukla, který vzpo-
mínal na Jáchymovsko a takto tam gen. Palečka uvedl. 
Vzhledem k tomu, že lidská paměť je složitá, tak se ani 
na toho mukla nemůže člověk zlobit. Ale mám jim za 
zlé, že po upozornění na omyl ve vzpomínce, pokud do 
vyřčené vzpomínky nechtějí zasahovat, tak tam mohli 
udělat poznámku, že pamětník se mýlí – což neudělali.

Proto vážený čtenáři, nevěř všem informacím na 
internetu. Informace ověřuj a přemýšlej o nich. Zdrojů 
a možností je již hodně.

Lubomír Modrovič

Gen. Paleček a velitel britské okupační zóny v Berlíně, 
letecký maršál Douglas
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Noc z 9. na 10. listopadu 1938 se do našeho povědomí zapsa-
la jako Křišťálová. S nádherou blyštivého krystalu má však tato 
noc pramálo společného. Židovský pogrom, pro jehož záminku 
posloužil atentát na německého velvyslaneckého radu v Paříži 
Ernsta vom Ratha, propukl po celém Německu a byl provázen 
vypálením řady synagog a židovských modliteben. Židovské 
obchody a podniky byly vyrabovány. Rabování se neobešlo bez 
násilností a zatýkání Židů. 

Pogromu, který probíhal od pozdních hodin 9., během 10.  
a na některých místech ještě 11. listopadu, nebylo ušetřeno ani 
česko-německé pohraničí, které se od října 1938 stalo součástí 
Německa. Mezi prvními vzplála na Karlovarsku již 9. listopadu 
synagoga v Mariánských Lázních. Odpoledne 10. listopadu na-
cisté zapálili synagogu v Karlových Varech a také v Sokolově. 
V podvečer téhož dne pak plameny zachvátily židovský chrám 
v Chebu. Hořelo ale i na dalších místech, jako ve Františkových 
Lázních, Drmoulu, Kynšperku nad Ohří, v Lázních Kynžvar-
tu. Plameny v našem nejbližším okolí nepohltily jen synagogu  
v Hroznětíně, nacisté si zde svou agresi vybili „jen“ na židovském 
hřbitově.    

Mohlo by se zdát, že se Křišťálová noc, kdy se ve střepech 
rozbitých výloh židovských obchodů blyštily odrazy plamenů 
hořících synagog, Ostrovu zcela vyhnula. Vždyť tu nestála žád-
ná synagoga, nebyl zde žádný židovský hřbitov. Židů jen hrstka. 
Přesto i zde hořely plameny nenávisti. 10. listopadu 1938 byla na 
náměstí a sportovním hřišti v Ostrově spálena česká knihovna. 
Slavnostní pálení knih, které nebyly včas evakuovány, proběh-
lo za účasti všech formací vojska a nacistické strany. Likvidací 
nežádoucích knih to ale neskončilo. Nikdo z přihlížejících ani 
netušil, že zakrátko místo knih budou likvidováni rasově méně-
cenní a režimu nepohodlní lidé.  

Podle oficiálního sčítání lidu žilo v roce 1930 v Ostrově jen  
9 obyvatel židovského vyznání. Osudy malé ostrovské židov-
ské komunity jsou téměř neznámé. Dodnes víme především 
o tragédii židovské rodiny Löwensteinů, spolumajitelů zdej-
ší porcelánky PULS. Louisa Löwenstein a její syn Fritz Erich 
Löwenstein, kteří zahynuli v Osvětimi, nebyli však zřejmě jedi-
né ostrovské oběti nacistické zlovůle. Seznam padlých v kroni-
ce města se zmiňuje i o rodině obchodníka Siegmunda Löwy-
ho. Poznámka „zavlečený a nezvěstný“ však příliš nevypovídá 
o tom, zda léta válečná rodina přežila. Karl Foh pak ve svých 
Vzpomínkách na Ostrov uvádí také obchodníka s dobytkem 
Richarda Löwyho se ženou a milou a zábavnou dcerou Hildou. 
Následuje nezodpovězená otázka. Zda přežila třetí říši? Jednou 
z nově dohledaných obětí z řad židovských obyvatel našeho 
města je také obchodník s kůží Ernst Keller. Před jeho domem 
č. p. 105 v Dlouhé ulici bude právě v symbolické datum  
9. listopadu v 16.00 hod. odhalen další kámen zmizelých 
(Louise a Fritzovi Löwensteinovým byly kameny zmizelých, 
tzv. „stolpersteine“, odhaleny 1. září 2020). Do dlažby chod-
níku bude vsazena malá mosazná upomínka na Ernsta Kellera, 
další oběť nacistické zlovůle z řad obyvatel našeho města. Na 
tento malý vzpomínkový akt vás srdečně zvu. Po pietním aktu 
v Ostrově budou ještě téhož dne odhaleny kameny zmizelých 
také obětem židovských spoluobčanů v Sokolově a Chodově. 
Dne 10. listopadu pak proběhne vzpomínková akce spojená 
s položením kamenů zmizelých také v Karlových Varech.

Josef Macke  
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SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři Ostrovského měsíčníku, 
milí spoluobčané.

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

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

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

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

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

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

Jan Bureš
starosta města

DEN SE STAROSTOU
Tradiční Dny se starostou, které 

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

PROČ SE LÍBAT POD TŘEŠNÍ
První máj je  tradiční český svátek 

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

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

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

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

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

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

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

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

Dita Poledníčková
manažerka cestovního ruchu

MěÚ Ostrov

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

Úryvek z lyricko-epické básně Máj
Karel Hynek Mácha

POHLED DO HISTORIE

KŘIŠŤÁLOVÁ NOC A DALŠÍ KÁMEN ZMIZELÝCH

Karlovarská synagoga v plamenech, snímek poskytl Jiří Benc

Karlovarská židovská synagoga stávala v dnešní Sadové ulici, 
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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INZERCE
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INZERCE

INFORMACE O VYDÁNÍ

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

TERMÍN UZÁVĚRKY
Uzávěrka pro příspěvky a inzerci

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

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

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

ŠÉFREDAKTOR
Roman Kořinek

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

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

GRAFIKA A TISK

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

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

FOTOGRAFIE NA TITULNÍ STRANĚ

INZERCE

see. think. act.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji touto cestou 

celému kolektivu 
Očkovacího centra 
Nemocnice Ostrov 

za jejich profesionální 
i mimořádně lidský přístup.

Štěpánová Marie

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. listopadu 2021.

do prosincového čísla je 15. listopadu.

Archivní snímek zachycující revoluční 
listopadové dny roku 1989. 
Foto: archiv město Ostrov

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
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INZERCE

INFORMACE O VYDÁNÍ

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

TERMÍN UZÁVĚRKY
Uzávěrka pro příspěvky a inzerci

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

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

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

ŠÉFREDAKTOR
Roman Kořinek

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

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

GRAFIKA A TISK

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

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

FOTOGRAFIE NA TITULNÍ STRANĚ

INZERCE

see. think. act.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji touto cestou 

celému kolektivu 
Očkovacího centra 
Nemocnice Ostrov 

za jejich profesionální 
i mimořádně lidský přístup.

Štěpánová Marie
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„Pan král zrušil zákaz zpěvu,” jak pro-
nesli v jedné nesmrtelné pohádce, a tak 
se i my, Pěvecký sbor CANTICA, znovu  
s chutí pouštíme do práce. A co víc? Dělá-
me nábor nových členů. Přijďte se mezi nás 
podívat, třeba i nezávazně. Těšíme se na vás!

Naši milí posluchači i vy ostatní, přátelé 
ostrovského hudebního života, mnoho se 
událo od doby před třinácti lety, kdy náš 
sbor pod vedením Iriny Široké začal vycho-
vávat první dětské i dospělácké hlasivky  
a kdy jste nás poprvé mohli uslyšet na kon-
certech. Sbor se od té doby mnohokrát uká-
zal na pódiích po celém kraji, ale i v Němec-
ku a na celostátních přehlídkách a odchoval 
například i Daniela Pince, absolventa ostrov-
ského gymnázia, který dnes spolupracuje 
s Pražským filharmonickým sborem.

Jenže mladí, které jsme si u nás vychová-
vali, rostou, odcházejí na studia, a tak je nás 
méně a méně. Navíc návrat do starých ko-
lejí za pandemie také není jednoduchý. My 
jsme ale odhodlaní a s nějakou novou krví 
to jistě půjde raz dva. Proto vyhlašujeme 
nábor nových členů – hlavně dospěláků.

Chcete tedy zpívat? Lék, kterým je pro 
nás zpěv, s vámi rádi budeme sdílet. Jsme 

skupinka amatérů, kteří se jednou týdně se-
jdou popovídat si, vyzpívat ze sebe všechnu 
tu zátěž všedního dne a snad i udělat tro-
chu hezké muziky. Zkrátka fajn společnost, 
na kterou jsme se celou dlouhou pandemii 
těšili. Zpíváme skoro všechno: od baroka 
až po jazz i pop. Pod vedením Iriny Široké 
navíc není nouze o hudební kvalitu a smysl 
pro detail – i tím je to celé tak zajímavé. 

Nepožadujeme nic zvláštního. Znáte troš-
ku noty? Zpíváte rádi? To nám docela stačí. 
Tak přijďte mezi nás: každé pondělí od 18.30 
na faře Českobratrské církve evangelické 
v Ostrově, na adrese Jáchymovská 170.

Kontakt: 604 44 99 64, www.canticasbor.cz , 
facebook: Pěvecký sbor CANTICA Ostrov

Jan Pauch, 
člen souboru Pěvecký sbor CANTICA, z. s.

CHCETE ZPÍVAT? POJĎTE K NÁM! 
PĚVECKÝ SBOR CANTICA

Pěvecký sbor Cantica hledá nové pěvce
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SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři Ostrovského měsíčníku, 
milí spoluobčané.

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

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

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

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

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

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

Jan Bureš
starosta města

DEN SE STAROSTOU
Tradiční Dny se starostou, které 

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

PROČ SE LÍBAT POD TŘEŠNÍ
První máj je  tradiční český svátek 

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

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

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

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

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

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

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

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

Dita Poledníčková
manažerka cestovního ruchu

MěÚ Ostrov

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

Úryvek z lyricko-epické básně Máj
Karel Hynek Mácha

VÝHERNÍ KŘÍŽOVKA

Vážení čtenáři, 
správné znění tajenky křížovky z minulé-

ho čísla je Josef Kühnl.  Z úspěšných luštitelů 
jsme vybrali Nikolu Malečkovou z Ostrova, 
která si může v Infocentru domu kultury vy-
zvednout dvě volné vstupenky na vybrané 
představení Domu kultury Ostrov. 

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

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

Listopadové ohlédnutí nám připomene 
osobnost, jejíž osud dramaticky předzname-
nala noc z 9. na 10. listopadu 1938. Po celém 
Německu totiž proběhla tzv. Křišťálová noc, 
která v záři hořících synagog jasně ukázala, 
jak nacisté pohlíží na židovský národ. Ani 
obyvatelé Ostrova neušli nacistické nenávis-
ti. Nejznámější obětí Ostrova z řad židovské-
ho obyvatelstva byla (viz tajenka), narozená 
25. srpna 1886. Po smrti manžela Rudolfa se 
v roce 1923 stala spolumajitelkou ostrovské 
porcelánky. (viz tajenka) byla 13. července 
1943 spolu se synem Fritzem transporto-
vána do terezínského ghetta. Odtud 6. září 
1943 pak nedobrovolně pokračovali dále do 
Osvětimi. Zde oba zahynuli 7. března 1944. 

(red)
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INZERCE

INFORMACE O VYDÁNÍ

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

TERMÍN UZÁVĚRKY
Uzávěrka pro příspěvky a inzerci

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

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

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

ŠÉFREDAKTOR
Roman Kořinek

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

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

GRAFIKA A TISK

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

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

FOTOGRAFIE NA TITULNÍ STRANĚ

INZERCE

see. think. act.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji touto cestou 

celému kolektivu 
Očkovacího centra 
Nemocnice Ostrov 

za jejich profesionální 
i mimořádně lidský přístup.

Štěpánová Marie

TAJENKA KŘÍŽOVKY O CENY
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+ 420 724 509 287

Rozsvícení 

28. 

11. 

vánočního stromu 

Mírové náměstí Ostrov

Mírové nám. 733
363 01 Ostrov

@dkostrov
dum_kultury_ostrov
dkostrov.cz ic@dk-ostrov.cz

#vanoceostrov

10.00 - 18.00 / Vánoční inspirace  / T-Café Žabička ( T-klub)

Ukázky tradičních řemesel zaměřené na dárky a vánoční výzdobu.

17.00 / Rozsvícení vánočního stromu / Mírové nám.

Vystoupí děti z ostrovských ZŠ a ZUŠ. 

Nebeskému pošťákovi můžete tradičně přinést dopisy pro Ježíška.


