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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

REKONSTRUKCE VNITROBLOKU NA 9. ETAPĚ BYLA DOKONČENA

Mějte klidné Vánoce

Po celý uplynulý rok jsem se snažil vám 
dodat pozitivní myšlenky a zamýšlel jsem 
se nad dnešní dobou, českým jazykem 
nebo jsem se s vámi dělil o svoji zálibu 
v poslechu audiopovídek. Dnes se poku-
sím vám dodat sílu a naději do nadcháze-
jících dní, které asi nebudou jednoduché. 
Nicméně pro ty zodpovědné, a já věřím, 

že vás je většina, by se nemuselo jednat 
o nic zásadního. I když je pravda, že se 
nejrůznější epidemiologická opatření pa-
trně dotknou každého z nás. Zamýšlet se 
tady nad nemocí, epidemií a vším s tímto 
tématem spojeným nechci. Chci a budu 
věřit, že vše zvládneme, situace se uklidní 
a prožijeme klidné a požehnané vánoční 
svátky. A právě sem míří mé dnešní po-
selství. Do vašich domovů, k vašim ro-
dinám, přátelům a blízkým. Ty všechny 
chci požádat o ohleduplnost, vstřícnost 
a pozitivní mysl. Ano, pozitivní myšlenky, 
naděje a blízkost rodiny i přátel by měly 
být tím, co nám dodá sílu a energii. Tím, 
co nám pomůže přečkat nelehkou dobu 
a alespoň na chvilku dopřeje pocit, že 
když je rodina pohromadě, je, jak se dnes 
s oblibou říká, „svět ještě v pořádku“.  

Proto mi dovolte popřát vám za celé 
vedení města Ostrova klidné, spokojené 
a štědré Vánoce. Prožijte je pokud možno 

v kruhu rodinném, buďte blízko svým dě-
tem, rodičům i prarodičům a nebojte se 
jim říci něco ve smyslu: „Jsem s vámi rád“ 
nebo „Je mi s vámi dobře.“

Ještě jednou pohodové a šťastné Vánoce 

Jan Bureš
       starosta města Ostrova

DEN SE STAROSTOU
Zveme vás na tradiční den se sta-
rostou, který se uskuteční v pon-
dělí 20. prosince 2021 od 15 ho-
din na Městském úřadě Ostrov  
v zasedací místnosti rady města. Den 
se starostou se uskuteční, jen pokud 
to dovolí epidemiologická situace.

Po dokončení stavby „Ostrov, Rekonstrukce vnitrobloku na 
9. etapě“ byl od 8. 10. 2021 umožněn veřejnosti provoz na nově 
zrekonstruovaných komunikacích, kdy v rámci stavby v prostoru 
mezi ulicemi Masarykova a Palackého okolo objektu č. p. 1039 
(tzv. „kulatá drogerie“) došlo k výstavbě celkem 40 parkovacích 
stání. Dále došlo k opravě chodníků a vozovek, k výměně veřej-
ného osvětlení, k výměně topného potrubí (práce prováděla Os-
trovská teplárenská, a. s.), k přeložkám inženýrských sítí a k pro-
vedení terénních a sadových úprav. Na závěr došlo 5. 11. 2021 
k výsadbě 14 ks stromů. Konečná cena za veškeré provedené sta-

vební práce činila 6 542 907 Kč včetně 21 % DPH (kromě výměny 
topného potrubí).

V následujícím roce budeme  na 9. etapě pokračovat v opravách 
dalších stávajících komunikací, které jsou ve špatném technickém 
stavu. Při opravách se také bude řešit odvodnění komunikací, veřej-
né osvětlení a terénní a sadové úpravy

Hana Špičková
vedoucí Odboru městských investic a správy

Městský úřad Ostrov

Během rekonstrukce došlo k opravě chodníků i parkovacích míst
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VYJÁDŘENÍ ZASTUPITELE MĚSTA K REFERENDU
První listopadovou středu jsem se zú-

častnil mimořádného zastupitelstva s jed-
ním bodem k projednání - vyhlášením 
historicky prvního referenda v Ostrově. 
Referendum představuje způsob, jak vy, 
občané města, můžete přímo ovlivnit hla-
sování nás zastupitelů ve věci navýšení hal 
v průmyslové zóně bývalé Škodovky ze 
současných 12 na 22,5 metru. Výsledek 
platného referenda je pro nás závazný. 
Přes veškerou snahu nás opozičních zastu-
pitelů o férovou organizaci referenda (ter-
mín, délka, jednoduchá a jasná otázka) se 
bohužel nepodařilo pro vás schválit první 
ostrovské referendum ve smysluplném 
čase a mimo advent.

Rád bych vás i přesto, nebo právě proto, 
všechny vyzval:

Pojďme společně rozhodnout o podobě 
každodenního života města v příštích de-
kádách! Ano, dnes rozhodnutí ovlivní nás, 
zítra však naše děti. Naše účast je proto 
nezbytná.

Osobně zastávám názor, že by k navý-
šení možnosti výstavby hal nemělo dojít. 
Nemáme pro schválení změny nyní do-
statek informací. Nevíme ani, kdo bude 
nájemcem obří haly. Chybí posudek vlivu 
změny/navýšení hal na životní prostředí 

(SEA), vlivu těžké dopravy, která už teď 
způsobuje velké  komplikace, a to zvláště 
v obcích od Květnové až po Klášterec. Ka-
ždá takto závažná změna musí být obča-
nům předložena s výčtem všech dopadů. 
Toto se nestalo. Je zvláštní, že jsou propa-
gována pouze neprůkazná pozitiva!?

Já budu v referendu hlasovat ANO, pro-
tože vnímám trhliny a rizika, které navýše-
ní hal nese.

Přeji vám všem klidný zbytek tohoto 
roku a věřím, že přijdete 10. 12. 2021 mezi 
12.00 a 20.00 vyjádřit do volebních míst-
ností svůj postoj.

Každý hlas je důležitý. Váš názor roz-
hodne.

Jiří Pavlík 
zastupitel města Ostrova

Na služebnu Městské policie Ostrov 
se obrátila žena s tím, že jí u ubytovny 
v Jáchymovské ulici byla odcizena peně-
ženka. Jako pachatele označila mladíka, 
který s peněženkou utekl do budovy 
ubytovny. 

„Na místě bylo zjištěno, že žena od-
jížděla od ubytovny a na střeše vozidla 
zapomněla peněženku s finančním ob-
nosem. Při rozjezdu peněženka spadla, 
čehož si všiml jí neznámý mladík, který  
z peněženky vyndal finanční obnos  
v částce 2 500 Kč a peněženku hodil 

do popelnice,“ vysvětluje velitel ostrov-
ských strážníků Ladislav Martínek.

Při šetření si strážníci povšimli oso-
by, která zpoza domu sledovala dění. 
Když však muž zahlédl hlídku, dal se na 
odchod. Strážníci proto muže doběh-
li uvnitř ubytovny, kam zašel bočním 
vchodem. „Na výzvu se zastavil a po-
sléze se i přiznal k odcizení finančního 
obnosu, který byl poté navrácen šťast-
né majitelce,“ doplňuje velitel s tím, že 
i v dalším případě volala na služebnu 
žena. Ta si stěžovala na skupinku mladis-

tvých, která u zastávky v Krušnohorské 
ulici dělala nepořádek. Vyslaná hlídka 
městské policie zastihla u zastávky čtyři 
mladistvé osoby, které byly ztotožněny.

„Jeden mladík ale sdělil nepravdivé 
jméno. Mladý muž však asi netušil, že 
je pro naši hlídku velice dobře znám,  
a dobře se o něm vědělo, že byl opětov-
ně na útěku z výchovného ústavu. Proto 
byl mladík převezen na služebnu Policie 
ČR, kde si jej policisté převzali k dalším 
úkonům,“ uzavřel Ladislav Martínek. 

(kor)

STRÁŽNÍCI CHYTILI ZLODĚJE I MLADÍKA Z ÚSTAVU

NOVÝ KAMEROVÝ BOD BUDE V MÁJOVÉ ULICI
Prevence kriminality je v Ostrově jed-

ním z hlavních úkolů městské policie. Ta 
obhospodařuje rozsáhlý kamerový sys-
tém, který ale samozřejmě zdaleka ne-
monitoruje celé město. Proto se vedení 
strážníků snaží systém stále modernizovat 
a hlavně rozšiřovat. 

„Prevence patří neodmyslitelně k práci 
strážníků a odpovídá tomu i počet námi 
realizovaných projektů prevence krimina-

lity. V roce 2021 jsme vytvořili osm pro-
jektů, za které jsme na prevenci ve městě 
získali na dotacích více než jeden a půl 
milionu korun,“ říká velitel Městské policie 
Ostrov Ladislav Martínek.

V současné době již vedení městské 
policie připravuje projekty na příští rok, 
neboť chce získat další peníze, které mají 
pomoci naplnit přání občanů týkající se 
bezpečnosti.  

„Tato přání vzešla z výsledků průzkumu 
pocitu bezpečí, který se realizoval v polo-
vině letošního roku.  Mohu prozradit, že 
právě na základě průzkumu pocitu bez-
pečí, ve kterém svůj názor na bezpečnost 
vyjádřilo sedm stovek místních občanů, 
chceme vybudovat nový kamerový bod 
v Májové ulici,“ dodal velitel. 

(kor) 

Z JEDNÁNÍ RADY  
MĚSTA V MĚSÍCI ŘÍJNU:
- RM schválila řádné termíny svatebních ob-
řadů pro rok 2022,
- RM schválila poskytnutí individuální do-
tace z rozpočtu města na rok 2021 ve výši  
48 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou 
v předloženém znění na úhradu nákladů spo-
jených se zajištěním prostor 1. nadzemního 
podlaží proti promrzání objektu Rudé věže 
smrti se spolkem Konfederace politických 
vězňů České republiky, z. s., se sídlem Revo-
luční 28, Praha 1, PSČ 110 00, IČO: 00417581, 
zastoupeným panem Ing. Petrem Dubem,
- RM schválila návštěvní řád sportovního hři-
ště U Kulaté báby ve Vančurově ulici,
- RM na základě doporučení hodnotící ko-
mise přidělila veřejnou zakázku „OSTROV 
- OPRAVA 4 BYTŮ“ dodavateli s pořado-
vým číslem 2 – ŠUGAR stavební, s. r. o., IČ: 
26354489, s nabídkovou cenou 2 018 765,89 
Kč bez DPH, jako nejvýhodnější nabídce pro 
zadavatele,
- RM schválila podání žádosti o dotaci z pro-
gramu pro poskytování dotací z rozpočtu 
Karlovarského kraje na podporu kulturních 
aktivit na realizaci mezinárodního histo-
rického sympozia „Ostrov - zahradní měs-
to, poválečná architektura a umění" v roce 
2022.                                  (jj)
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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

REFERENDUM

Dne 10. prosince 2021 (pátek) od 12.00 
hodin do 20.00 hodin se bude v Ostrově 
konat místní referendum o otázce:
„Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo města 
neschválilo změnu č. 3 Územního plánu 
Ostrov?“
Referendum vyhlásilo Zastupitelstvo měs-
ta Ostrova dne 3. listopadu 2021 v soula-
du se zákonem č. 22/2004 Sb., o místním 
referendu a o změně některých zákonů, 
přijalo usnesení č. 171/21 o vyhlášení 
místního referenda o otázce:
„Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo města ne-
schválilo změnu č. 3 Územního plánu Ostrov?“

Pro hlasování jsou zřízeny místní komise. 
Místní referendum bude probíhat ve 14 
okrscích, které jsou stejné jako v každých 
volbách. Místa pro hlasování v referendu 
jsou tedy stejná, jak jsou občané zvyklí z ji-
ných voleb, dle místa jejich bydliště.
V referendu mohou hlasovat všichni ob-
čané města Ostrova, kteří mají hlasovací 
právo, stejně jako v komunálních volbách. 
(volby do zastupitelstva obce)  K ověření 
totožnosti je třeba s sebou přinést občan-
ský průkaz nebo cestovní pas. (bez tohoto 
dokladu nebude umožněno hlasování) Při 
hlasování je striktně vyžadováno dodržo-

vání protiepidemických opatření. To zna-
mená užití ochrany dýchacích cest respi-
rátorem třídy min. FFP 2.
Hlasovací lístky nebudou distribuovány 
do schránek občanů, ale tyto včetně úřed-
ních obálek obdrží občané přímo v míst-
nostech jednotlivých volebních okrsků. 

Ladislav Jiskra
vedoucí odboru dopravně správního

Městský úřad Ostrov

VYHLÁŠENÍ MÍSTNÍHO REFERENDA

Referendum se týká probíhající změny 
územního plánu č. 3. Stávající územní 
plán umožňuje v lokalitě bývalé Ško-
dovky stavět objekty s nejvyšší přípust-
nou výškou po římsu 12 metrů. V této 
změně se rozhoduje o možnosti, aby cel-
ková výška byla 22,5 metru. A to pouze 
v jedné části tohoto areálu. Konkrétně 
v místě, kde je vydáno stavební povo-
lení firmě Panattoni na halu A o ploše 
100 tisíc m2. Toto stavební povolení bylo 
vydáno na haly A a B. Obě haly mají po-
volenou výšku 15 m. Hala B, která se za-
čala stavět, má plochu 30 tisíc m2.  Před 
vydáním stavebního povolení bylo pro-
vedeno posuzování vlivů na životní pro-

středí, ve kterém se počítá s maximální 
dopravní zátěží nejvýše cca 500 vozidel. 
Tedy necelých 1 000 pohybů (počítá se 
vjezd a výjezd jako 2 pohyby jednoho 
vozidla). 

V tuto chvíli úřad územního plánová-
ní vyhodnocuje a řeší podané námitky 
občanů a orgánů státní správy k této 
změně. Pokud tyto námitky budou vy-
pořádány, proběhne nové posuzování 
vlivů na životní prostředí a teprve pak 
bude změna územního plánu č. 3 před-
ložena zastupitelstvu k rozhodnutí. 

V referendu se rozhoduje o tom, zda 
má zastupitelstvo tuto změnu odmít-
nout. Aby bylo referendum závazné, tak 

se musí dostavit nejméně 35 % oprávně-
ných voličů, tj. necelých 4 700 občanů,  
a pro, nebo proti musí hlasovat nadpolo-
viční většina z příchozích a také nejméně 
25 % voličů, tedy přes 3 300. Pokud bu-
dou tyto zákonem stanovené podmínky 
splněny, tak se musí tímto rozhodnutím 
zastupitelstvo řídit. Pro hlasování je vy-
členěn pátek 10. prosince, a to v čase od 
12. do 20. hodiny. Hlasovat se bude na 
místech, kde jsme před pár týdny volili 
nové poslance, a dohlížet na hlasování 
budou čtyřčlenné komise.

Jan Bureš
starosta města Ostrova

PLATNOST REFERENDA ZAJISTÍ ÚČAST 4 700 VOLIČŮ

REFERENDUM UMOŽNÍ ŘÍCI STOP NAVÝŠENÍ HALY
V pátek 10. prosince 2021 se v Ostrově 

uskuteční historicky první referendum. 
Důvodem pro jeho vyhlášení je údajně 
velká skupina obyvatel města Ostrova, 
která nesouhlasí s navýšením jedné z hal 
vznikajících v areálu bývalé Škodovky ze 
12 na 22,5 m. Tuto změnu má umožnit 
tolik diskutovaná změna územního plá-
nu č. 3. 

Téma výstavby hal v areálu bývalé-
ho závodu Škoda rezonuje mediálním 
prostorem Ostrova již řadu měsíců. 
Společnost Panattoni do přípravy toho-
to pozemku již investovala 250 mil. Kč  
a na obě haly bylo vydáno stavební po-
volení. Stavba menší haly pro ostrov-
skou firmu Amphenol již začala. Toto 
referendum není a nemůže být o tom, 
zda se mají vůbec nějaké haly stavět.  
O tom je již dávno rozhodnuto. Tento pro-
jekt započal již v minulém volebním ob-
dobí a informace o něm byly k dispozici. 
Argumenty a stanoviska společnosti 

Panattoni jako žadatele o změnu a argu-
menty odpůrců navýšení haly najdete na 
str. 6-9 tohoto Ostrovského měsíčníku. 
Prosím, věnujte jim pozornost. Na veřej-
ném projednání změny územního plánu 
č. 3 mi byla položena otázka ve smyslu, 
proč hájím provedení této změny a co 
z toho město bude mít. Nyní a na tomto 
místě si dovolím svou odpověď znovu 
shrnout. Na základě informací prezen-
tovaných společností Panattoni vnímám 
navýšení haly jako vytvoření podmínek 
pro příchod prestižního zaměstnavate-
le, který vytvoří řadu kvalifikovaných 
pracovních míst v technických a inže-
nýrských profesích a administrativních 
pozic, mj. i pro absolventy ostrovských 
středních škol. V současnosti probíhá 
tzv. dohadovací řízení, které vyhodnocu-
je podané námitky ke změně územního 
plánu zúčastněných stran a dotčených 
orgánů. I přesto, že v zastupitelstvu měs-
ta dlouhodobě panuje výrazná shoda na 

souhlasu se změnou územního plánu, 
chceme vědět, jak velká je skupina oby-
vatel města, která se změnou nesouhla-
sí. Záleží nám na tom. Jedinou možností, 
jak to prokazatelně a závazně zjistit, je 
referendum. S ohledem na výše uvedené 
jsme zvolili otázku tak, aby rozhodující, 
tzn. aktivní úlohu museli převzít právě 
odpůrci změny. 

Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo 
města neschválilo změnu územního 
plánu č. 3?

S ohledem na formulaci otázky je 
třeba hlasovat takto: ANO = Chci za-
bránit změně územního plánu, pro-
tože nesouhlasím s navýšením haly ze  
12 na 22,5 m. NE = Nechci zabránit 
změně územního plánu, jelikož souhla-
sím s navýšením hal ze 12 na 22,5 m. 

Využijte své možnosti vyjádřit svůj ná-
zor v této důležité veřejné věci. Děkuji.

Marek Poledníček
místostarosta města Ostrova

Informace k referendu najdete  
také na stranách 6 až 9.
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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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Nabídka pozemků v Horním Žďáru

REFERENDUM

Důvodem k požadavku na 
změnu územního plánu, 
který umožní postavit vyšší 
budovu, než je v současnos-
ti schválena platným sta-
vebním povolením, je vývoj 
na trhu. Na projektu revita-
lizace opuštěného, zdevasto-
vaného areálu po ukončeném 
provozu Škody Ostrov pra-
cuje společnost Panattoni již 
od roku 2016. Komplikovaná 
legislativa i ekologický přístup 
k likvidaci stavebního odpa-
du přímo v areálu si vyžádaly 
obří investice i spoustu času. 
V posledních dvou letech se 
rozvoj elektronického obcho-
du, vývoj automatizovaných 
výrobních a logistických tech-
nologií, trend vrátit do Evropy 
výrobu z Asie, a tím snížit uh-
líkovou stopu natolik zrych-
lily, že původní parametry,  

s kterými byl záměr schva-
lován, jsou již nedostatečné. 
Byla by škoda zahodit šanci 
přivést do Ostrova někte-
rou ze společností, které jsou 
dnes na špičce používaných 
technologií a hledají lokality 
v rámci celé střední Evropy, 
umožňující výstavbu budov 
s výškou přes 20 m. Haly se 
standardní výškou bohužel již 
trendu ekonomické i ekolo-
gické udržitelnosti nevyhovu-
jí a zájem o ně klesá.

Možnost zvýšit již povolenou 
stavbu haly A na 22,5 m:

• Umožní nabídnout výstavbu 
budovy na klíč pro nájemce 
z řad nejúspěšnějších světo-
vých společností, které vy- 
užívají pro své automatizované 
provozy moderní výškové logi-

stické technologie – tyto spo-
lečnosti díky vyšší investici do 
technologií zaručují delší dobu 
působení ve zvolené lokalitě

• Umožní přivést do Ostrova 
zaměstnavatele, který díky vy-
sokému stupni automatizace 
nabídne širší spektrum pra-
covních pozic

• Nezhorší kvalitu života oby-
vatel Ostrova oproti záměru 
s již vydaným povolením (jde 
jen o možnost instalovat jiný 
druh interních technologií vy-
žadujících vertikální výškové 
umístění uvnitř budovy)

• Neohrozí u Rudé věže smr-
ti status zapsané památky 
UNESCO, protože leží zce-
la mimo její ochranné pás-
mo i mimo ochranné pásmo 
národní kulturní památky  
a oproti původnímu stavu areálu 
továrny Škoda Ostrov bude nej-
bližší stavba (hala A) stát ve větší 
vzdálenosti od Rudé věže smrti

• Nezhorší výhled na Rudou 
věž smrti oproti původnímu 
stavu (budovy areálu Škoda Os-
trov i vysoká betonová zeď oko-
lo areálu vždy bránily výhledu)

• Nezhorší výhled na pano-
rama Krušných hor (komín 
s výškou 60 m původního prů-

POKUD MÁTE OPRAVDU ZÁJEM O ROZVOJ OSTROVA,  
PAK V REFERENDU SVÝM HLASEM PROSÍM PODPOŘTE  
SCHVÁLENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ve středu 10. listopadu byla symbolicky zahájena stavba haly B v Panattoni Parku Ostrov 
North. Společnost Amphenol, výrobce konektorů (např. pro elektromobily), se do části 

nové haly přestěhuje v příštím roce z nevyhovujících prostor v centru Ostrova  
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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

REFERENDUM

Bosch Dresden – Nejmodernější továrna na vývoj a výrobu polovodičů  
a čipů pro průmysl (výška zvýšené části 35 m) v Drážďanech

Jungheinrich Chomutov – nejmodernější továrna na vysokozdvižné vozíky na světě – 
zvýšená část budovy 18,4 m, zahájení provozu 2023

LIDL Buštěhrad – Automatizované distribuční centrum maloobchodního  
řetězce na brownfieldu bývalého továrního komplexu -  

(výšková úroveň střešní obvodové atiky 20,5 m)

Sportisimo - Technologicky vyspělý sklad na ostravském brownfieldu v rámci městské 
zástavby – dokončení červenec 2022 (světlá výška zvýšené části haly High Bay - 23 m)

Trend výstavby průmyslových objektů do výšky - na fotogra-
fiích jsou vidět příklady nově dokončených, či rozestavěných 
budov s výškou přesahující současný limit v Ostrově

myslového areálu Škody Ost-
rov, který zasahoval do výhle-
du, byl společností Panattoni 
odstraněn již v roce 2018)

• Nepřinese vyšší dopravní 
zátěž oproti již schválené ka-
pacitě (k tomu je společnost 
Panattoni připravena se za-
vázat i smluvně, a dokonce  
i s nižším objemem nákladní 
dopravy)

Pokud tedy máte opravdu zá-
jem o rozvoj Ostrova, pak v re-
ferendu svým hlasem podpoř-
te schválení změny územního 
plánu, která umožní vytvořit 
podmínky pro přilákání nad-
standardních nájemců do vzni-
kajícího moderního průmyslo-
vého parku. 

Nenechte se manipulovat dez-
informační kampaní spolku 
Ostrov, můj domov, jehož někte-
ří činovníci účelově překrucují 
fakta a prostřednictvím útoků 
na projekt oživení tradiční prů-
myslové zóny si vyřizují domně-
lé osobní křivdy se zastupiteli. 

Nízký limit výšky haly A letos 
neumožnil nabídnout lokalitu 
například firmě Jungheinrich, 
která pro svou moderní továr-
nu na vysokozdvižné vozíky 
zvolila Chomutov. Ostrov tak 
zbytečně přichází o zajímavé 
zaměstnavatele.

Další informace o projektu 
Panattoni Park Ostrov North 
najdete na webu: 
https://panattoniparks.eu/
ostrov-north
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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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SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři Ostrovského měsíčníku, 
milí spoluobčané.

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

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

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

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

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

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

Jan Bureš
starosta města

DEN SE STAROSTOU
Tradiční Dny se starostou, které 

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

PROČ SE LÍBAT POD TŘEŠNÍ
První máj je  tradiční český svátek 

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

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

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

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

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

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

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

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

Dita Poledníčková
manažerka cestovního ruchu

MěÚ Ostrov

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

Úryvek z lyricko-epické básně Máj
Karel Hynek Mácha
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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

K 30. 11. 2021 skončila platnost smlouvy na 
svoz a likvidaci biologicky rozložitelného ko-
munálního odpadu (dále BRKO) s firmou AVE 
CZ. V listopadu byla vysoutěžena nová firma na 
provádění této služby a od toho se odvíjí některé 
změny. Svoz BRKO bude od 1. 12. 2021 provádět 
firma Marius Pedersen, a. s. Nádoby zůstávají na 
místech, nebude se provádět jejich svoz z města 
ani výměna. Dosud se vyvážel BRKO pouze v ob-
dobí od 1. 4. do 30. 11. Nyní se bude vyvážet BRKO 
v období od 1. 12. do 30. 3. vždy v intervalu 1x 14 
dní, a to vždy v lichém kalendářním týdnu. V ob-
dobí od 1. 4. do 30. 11. se bude vyvážet 1x týdně. 
Vývoz probíhá v čase od 6.00 do 22.00 hod. A nyní 
nejdůležitější změna, svozový den je od prosince 
2021 vždy jen PÁTEK. První zimní vývoz proběh-
ne 10. 12. 2021 a následovat bude vždy v lichém 
týdnu dle kalendáře. Takto to potrvá až do 18. 3. 
2022. Od 1. 4. již bude pokračovat vývoz 1x týdně, 
každý pátek. A takto se tato období budou střídat 
celé 4 roky, po které je tato služba zasmluvněna.

Je velice důležité, abyste do hnědých nádob 
odkládali opravdu jen to, co tam patří. BRKO 

bude odvážen do kompostárny, takže se bude 
moci v budoucnu využít jako hlína či kompost. 
Pokud bude znečištěn jiným odpadem, musí se 
vše odvézt na skládku a to službu nejen prodraží, 
ale také se zbytečně ochudíme o zdroj kvalitního 
kompostu. Proto na Vás apelujeme, odhazujte 
do nádob jen to, co tam patří. Na každé hnědé 
nádobě je umístěn soupis odpadu, který tam lze 
odkládat. Proto ČTĚTE! Nádoby jsou umístěné 
vždy na stanovištích nádob na SKO, v některých 
případech u separovaného odpadu (to hlavně 
v místních částech). Nádoba není určena pouze 
pro jeden dům (čp.), ale pro všechny, kteří mají na 
daném stanovišti nádoby na SKO (černé nádoby).
Co patří do hnědého kontejneru ze skupiny BRKO?

• odpady z domácností – to znamená zbytky  
a slupky ovoce i zeleniny, zeleninová nať, jádřince, 
pecky z ovoce, pečivo, vaječné a ořešné skořápky, 
čajové sáčky, kávová sedlina, papírové kapesníky, 
zbytky vlasů a vousů, popel ze dřeva

• odpady ze zahrady – tím se rozumí posekaná 
tráva, listí, větvičky, drny, trus býložravých hospo-
dářských zvířat, stará zemina i hlína z květináčů, 

piliny, hobliny, kůra, plevele, dřevní štěpka, spada-
né ovoce, seno, sláma, košťály i celé rostliny

Co nepatří do biologického odpadu?
Biologický odpad není produktem živočišného 

původu. Je také nutné dát pozor, aby bioodpad ne-
byl nebezpečnou látkou nebo s ní nepřišel do kon-
taktu. To znamená, že do hnědých popelnic nepatří:
• kosti, maso a kůže
• mrtvá těla zvířat a jejich exkrementy
• plasty, sklo, sutě a kameny
• chemické látky a jejich obaly
• pytlíky z vysavače
• cigarety
• textil
• jednorázové pleny
• omáčky, pomazánky, vařené těstoviny a jedlé oleje.

Pokud budete mít ohledně této problematiky 
jakékoliv nejasnosti či dotazy, neváhejte se obrátit 
na Petru Niederhafnerovou, referentku odboru 
městských investic a správy. 
Kontakt: pniederhafnerova@ostrov.cz
nebo 354 224 918 

(red)

ZMĚNY VE SVOZU BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Dne 1. ledna 2021 nabyl účinnosti nový zákon  
o odpadech. V návaznosti na tyto legislativní změny 
bylo nutné přepracovat současnou Obecně závaz-
nou vyhlášku (dále jen OZV) č. 1/2015 upravující 
odpadové hospodářství města Ostrov. Zastupitel-
stvo města Ostrov dne 22. 9. 2021 schválilo novou 
OZV č. 2/2021 o stanovení obecního odpadového 
hospodářství na území města Ostrov. Tato OZV 
bude platná od 1. 1. 2022. 

Věříme, že si novou OZV sami prostudujete. Aby-
chom Vám ušetřili hledání příslušných paragrafů 
v nových zákonech, přinášíme Vám podrobnější  
a snad i jednodušší vysvětlení nejběžnějších práv  
a povinností, které z této OZV a následně z nového 
zákona o odpadech pro Vás vyplývají.

Každý je povinen odpad odkládat na místa ur-
čená obcí dle druhu odpadu. Pro občany Ostrova 
jsou rozmístěny zvláštní sběrné nádoby na recy-
klovatelný (separovaný) odpad tak, jak jsou zvyklí. 
Jsou to nádoby na plast a nápojové kartony – žluté, 
papír – modré, sklo – zelené nebo bílo-zelené, kovy 
– šedé nebo stříbrné, jedlé oleje – červené popelni-
ce, bioodpad rostlinného původu – hnědé, drobný 
elektroodpad – červené kovové kontejnery, textil 
– zelené kovové kontejnery. Na každé nádobě je 
vždy popisek, pro který druh odpadu je určená, a 
současně jsou na ní nalepeny podrobnější informa-
ce, o který odpad se jedná (tedy jsou zde příklady). 
Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat 
jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou 
určeny. Porušení tohoto zákazu bude klasifikováno 
jako přestupek a je možno za něj uložit pokutu až 
50 000 Kč, u nebezpečných odpadů až 100 000 Kč.

Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, 
aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při ma-
nipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha 
odpadu, je nutno objem odpadu před jeho odlože-
ním do sběrné nádoby minimalizovat. To zname-
ná, že papírové krabice se musí sešlapat či roztrhat 
tak, aby bylo možné je do nádoby vložit a využít 
celou kapacitu nádoby. Předchází se tím vyvážení 
vzduchu. Tomuto důvodu je přizpůsobena velikost 
vhozového otvoru tzv. iglú. Menší otvor tedy přiro-
zeně nutí každého papír složit, sešlapat a zároveň 
brání vhazování většího odpadu, který do této ná-
doby nepatří, např. pytlů se směsným komunálním 
odpadem, se sutí apod. Stejně tomu je i u plastů či 

kovů, kdy je potřeba PET lahev či plechovku sešla-
pat a minimalizovat tím množství volného prosto-
ru ve sběrné nádobě.

Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou 
sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za 
účelem dalšího nakládání se směsným komunálním 
odpadem. Stanoviště sběrných nádob jsou individu-
ální (s černými nádobami na směsný komunální od-
pad) nebo společná pro více uživatelů (s nádobami 
na separovaný odpad, příp. u SVJ s černými nádoba-
mi na směsný KO).

JE ZAKÁZÁNO odkládat jakýkoliv odpad mimo 
sběrné nádoby, i v případě, že je nádoba plná. Toto 
konání je hodnoceno jako přestupek, za který hro-
zí pokuta až 100 000 Kč. Je-li nádoba na separova-
ný odpad plná, odneste svůj odpad do jiné v okolí, 
nebo uchovejte doma, dokud nebude vyvezena. Do-
cházková vzdálenost k jiné nádobě je většinou pod 
90 m. Tzv. iglú se vyvážejí 1x týdně, některá stano-
viště častěji, nádoby s vrchním otvíráním se vyváží 
2x týdně.

Biologicky rozložitelný odpad se přednostně 
kompostuje. Pokud tuto možnost nemáte, pak bio-
logicky rozložitelný odpad rostlinného původu od-
kládejte do hnědých nádob.

Nebezpečné složky komunálního odpadu jsou 
všechny složky komunálního odpadu, které jsou 
současně označeny jako nebezpečné odpady (např. 
baterie, zbytky barev a rozpouštědel, zářivky, zbytky 
spotřební chemie, pesticidy, upotřebené motorové 
oleje, léky, obrazovky televizorů, chladničky s obsa-
hem freonů), a místem pro jejich odložení je sběrný 
dvůr.

Kontejnery na objemný odpad – kontejnery, 
které slouží pouze k odkládání objemných složek 
komunálních odpadů. To je např. nábytek, koberce, 
lina, kuchyňský porcelán, kuchyňské linky apod. Jsou 
trvale umístěny ve sběrném dvoře, nebo jednorázo-
vě rozmisťovány dle rozhodnutí města (např. jarní 
úklid). O době a místě přistavení kontejnerů bude-
te nadále informováni v Ostrovském měsíčníku, na 
webu a fb města.

Směsný komunální odpad (dále SKO) se odkládá 
do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběr-
nými nádobami rozumějí:

a) Popelnice a kontejnery na vytříděný směsný 
komunální odpad, které jsou trvale rozmístěny ve 

svozové oblasti na stálých sběrných místech (to jsou 
černé nádoby),

b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřej-
ných prostranstvích ve městě, sloužící pro odkládání 
drobného směsného komunálního odpadu vypro-
dukovaného mimo obydlí a další objekty.

Jsou-li popelnice či kontejner na SKO plné, pak je 
potřeba svůj odpad odnést zpět domů a vyčkat vy-
vezení nádoby. Pokud se tato situace opakuje, pak 
je potřeba navýšit velikost nádoby nebo četnost 
svozu. Zde musíme znovu připomenout, že zákon 
ukládá povinnost odpad třídit a odkládat ho do 
určených nádob. To znamená, že do černých nádob 
na směsný komunální odpad nepatří např. papíro-
vé krabice, plastové obaly, plechovky, sklo apod. 
Pokud při namátkových kontrolách bude zjištěno, 
že se v těchto nádobách na SKO nachází recyklo-
vatelný odpad, je to důvodem k řešení přestupku 
s možnou sankcí až 50 000 Kč. Zapomenutí klíčů 
od zamčené nádoby neopravňuje nikoho odložit 
odpad mimo nádobu.

Zákon ukládá povinnost nakládat s odpadem 
tak, aby byl zabezpečen před odcizením nebo úni-
kem nebo aby nedošlo k jeho znehodnocení. Proto 
má uzamykání nádob své opodstatnění. Také se tím 
zamezí plnění nádoby cizí osobou.

Nakládání s výrobky s ukončenou životností  
v rámci služby pro výrobce (zpětný odběr)

Jedná se zejména o elektroodpad a pneumatiky. 
Zde se zavedený systém pro občany nemění. Nadále 
mohou drobný elektroodpad a baterie odevzdávat 
do menších červených kontejnerů ve městě nebo 
zdarma přímo ve sběrném dvoře, kam patří i doslou-
žilé velké elektrospotřebiče. Pneumatiky se rovněž 
nadále odevzdávají ve sběrném dvoře zdarma do  
8 ks na osobu a rok. Pneumatiky nad rámec tohoto 
počtu jsou zpoplatněny.

Pokud si nejste jisti, kam který odpad patří, je 
Vám nápomocný web města, sekce Odpadové hos-
podářství, kde najdete i další užitečné odkazy na 
webové stránky organizací, které se tříděním odpa-
dů zaobírají. https://ostrov.cz/prakticke-rady-k-uk-
ladani-odpadu/d-2260/p1=11265 

Petra Niederhafnerová
referentka Odboru  

městských investic a správy
Městský úřad Ostrov

CO MĚNÍ ZÁKON A OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA O ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ
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SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři Ostrovského měsíčníku, 
milí spoluobčané.

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

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

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

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

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

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

Jan Bureš
starosta města

DEN SE STAROSTOU
Tradiční Dny se starostou, které 

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

PROČ SE LÍBAT POD TŘEŠNÍ
První máj je  tradiční český svátek 

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

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

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

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

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

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

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

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

Dita Poledníčková
manažerka cestovního ruchu

MěÚ Ostrov

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

Úryvek z lyricko-epické básně Máj
Karel Hynek Mácha

AKTUALITY

Narození
Přistěhovalí
Odstěhovalí
Úmrtí
Stav obyvatel k 8. 11. 2021
Uzavření manželství

6
14
26
15
15 876
14

Statistika města Ostrova 
říjen 2021

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ  
MĚSTA OSTROV 

Po mnoha opatřeních spojených s pandemií 
covid-19 byli dne 16. 10. 2021 od 9.00 hodin 
v obřadní síni na Staré radnici v Ostrově přivítá-
ni noví občánci města Ostrova. 

Během slavnostní události přivítal starosta 
města Ing. Jan Bureš 18 dětí. Vítání občánků se 
neslo v příjemném a rodinném duchu. 

Poděkování patří Dětskému centru Žabička 
a Městské knihovně Ostrov za dárečky, které 
dětem věnovaly, žákům ZUŠ Ostrov pod ve-
dením ředitelky ZUŠ Ostrov Ireny Konývkové 
za kulturní program a Infocentru DK Ostrov za 
pomoc s organizací.

Vítání občánků bude pokračovat i v násle-
dujícím roce 2022. Již nyní jsou nám známy 
přesné termíny:
26. 2. 2022 • 25. 6. 2022 • 5. 11. 2022

Zájemci o vítání občánků v těchto termí-
nech se mohou hlásit e-mailem na adrese acer-
makova@ostrov.cz nebo mschmiedova@ost-
rov.cz. Dále telefonicky na číslech 354 224 826, 
354 224 812 nebo osobně na Městském úřadě 
Ostrov, v kanceláři A111 v přízemí. 
K přihlášení je nezbytné uvést: 
- jména a příjmení obou rodičů
- jméno (jména) a příjmení dítěte
- trvalý pobyt
- datum a místo narození dítěte
telefonický kontakt či e-mail alespoň na jedno-
ho z rodičů

Markéta Schmiedová 
terénní sociální pracovník,  

odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Městský úřad Ostrov

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

Žádosti jsou projednány v bytové komisi a 
následně předloženy Radě města Ostrov, kte-
rá svým usnesením rozhodne o případném 
zařazení žádosti do Pořadníku na přidělování 
bytů v Domě s pečovatelskou službou Ostrov, 
Hlavní tř. 1365-7, dle data podání žádosti. Pro-
ti usnesení Rady města Ostrov se nelze odvo-
lat. Zařazení žádosti do Pořadníku na přidě-
lování bytů v Domě s pečovatelskou službou 
Ostrov, Hlavní tř. 1365-7  není nárokové.

Žádost o byt v domě s pečovatelskou 
službou může podat žadatel s trvalým 
pobytem v Ostrově nebo jeho částech – 
Arnoldov, Dolní Žďár, Hanušov, Hluboký, 
Horní Žďár, Kfely, Květnová, Mořičov, Ma-
roltov a Vykmanov. 

Žádost může podat i občan, který je 
těžce zdravotně postižený, nebo žadatel, 

který požaduje přidělení bytu v DPS ze 
zdravotních, či jiných vážných důvodů. Do 
domu s pečovatelskou službou v Ostrově 
nelze ale  přijmout občana, jehož zdravot-
ní stav trvale vyžaduje ošetření 24 hod. 
denně a obsluhu jinou osobou. 

Žadatel nesmí být dlužníkem vůči 
městu Ostrov ani Městskému úřadu Os-
trov, nesmí způsobit poškození bytového 
fondu v majetku města Ostrov, dopustit 
se neoprávněného obsazení bytu ani ne- 
oprávněného poskytnutí podnájmu bytu 
v majetku města Ostrov. 

Další bližší informace i žádosti jsou 
k dispozici na webstránkách města Ostrov 
/ odbor sociálních věcí a zdravotnictví / 
Dům s pečovatelskou službou. Nebo pří-
mo na Městském úřadě Ostrov, Jáchymov-
ská 1, odbor sociálních věcí a zdravot-
nictví, paní Marie Marcinková, kancelář  
č. A.112, tel. č. 725 885 432 nebo e-mail: 
mmarcinkova@ostrov.cz. 

Marie Marcinková
Odbor sociálních věcí
Městský úřad Ostrov

Město Ostrov, odbor sociálních věcí  
a zdravotnictví nabízí osamělým seniorům 
a občanům těžce zdravotně postiženým 
zapůjčení tísňového tlačítka, které slouží 
k poskytování terénní služby tísňové péče 
Anděl na drátě.  

Anděl na drátě, z. ú., je registrovaná so-
ciální služba ve smyslu zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, která kromě 
NONSTOP asistenční tísňové služby dále 
zajišťuje i Linku důvěry a bezpečí pro seni-
ory a poradnu pro seniory. 

Pomoc je klientům poskytována 24 hodin 
denně a 7 dnů v týdnu, po celý kalendářní rok. 
Kritéria pro zapůjčení zařízení tísňové péče:

Senior – věk 67+  
Osoby s těžkým zdravotním postižením 

starší 18 let, jež jsou držiteli průkazu ZTP 
nebo ZTP/P, žijící osaměle /osoby s chro-
nickým onemocněním (diabetes, epilepsie, 
roztroušená skleróza...), osoby s vážným 
tělesným postižením, osoby se zrakovým 
postižením, osoby s jiným zdravotním po-
stižením (onkologické onemocnění...)/

Žijící sám v domácnosti 
S trvalým pobytem v Ostrově nebo jeho 

částech – Arnoldov, Dolní Žďár, Hanušov, 
Hluboký, Horní Žďár, Kfely, Květnová, Mo-
řičov, Maroltov a Vykmanov 

Žadatel souhlasí s provedením sociální-
ho šetření sociálním pracovníkem.

Služba není určená osobám závislým na 
alkoholu ani jiných psychotropních lát-
kách a dále osobám s vážným duševním 
onemocněním (potvrzení bude součástí 
lékařské zprávy).

Další bližší informace i žádosti jsou 
k dispozici na webstránkách města Os-
trov / odbor sociálních věcí a zdravot-
nictví / Tísňová péče. Nebo přímo na 
Městském úřadě Ostrov, Jáchymovská 1, 
odbor sociálních věcí a zdravotnictví, paní 
Marie Marcinková, kancelář č. A 112, tel. 
č. 354 224 858  nebo 725 885 432 nebo 
e-mail: mmarcinkova@ostrov.cz. 

Marie Marcinková
Odbor sociálních věcí
Městský úřad Ostrov

O BYTY V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MOHOU 
ŽÁDAT I TĚŽCE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ OBČANÉ

TÍSŇOVÁ PÉČE JE NOVĚ I PRO OBČANY TĚŽCE  
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

OČKOVÁNÍ V OSTROVSKÉ 
NEMOCNICI

Od 18. října 2021 se zkrátila doba, po jejímž 
uplynutí lze podstoupit očkování posilovací 
dávkou.

Využít této možnosti nově lze už 6 měsíců 
od dokončeného očkování.

Posilovací dávka se podává jako třetí dávka 
po očkování dokončeném vakcínami Comirna-
ty, Spikevax a Vaxzevria a jako druhá dávka po 
aplikaci látky Janssen.

Rádi  zodpovíme základní dotazy a pomůže-
me Vám s registrací na očkování proti COVID-19 
od pondělí do pátku od 8.00 do 15.00 hodin.

Pro ostrovské občany  ve věku 67+ nebo dr-
žitele průkazu ZTP, ZTP/P zároveň pomůžeme 
zajistit dopravu na očkování Senior expresem.

Volejte asistenční linky Městského úřadu 
Ostrov: 354 224 995 nebo 354 224 996

Dům s pečovatelskou službou 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

KNIHOVNA

 prosinec VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 
   - výstava fotografií, autoři: Stanislav Hanuš, Jan Marhold 
 
 1. 12. (19.00) ŘEČ ANDĚLŮ 150 Kč (100 Kč, 70+ zdarma)  
  - adventní koncert harfistky Katariny Ševčíkové; Zazní klasická hudba od renesance přes  
  baroko až po hudbu 21. století. Nebudou chybět ani staré keltské a orientální melodie  
  a především písně pro sólovou harfu.  
 
 3. 12. (15.30) KURZ 3D TISKU PRO ZAČÁTEČNÍKY II. 50 Kč (30 Kč v předprodeji; 70+ zdarma) 
  - pokračování kurzu z 5. 11.; Tentokrát se v rámci 3D tisku posuneme od teorie k praxi. 
  Ukážeme si, jak lze modelovat vlastní 3D model, ale zároveň, jak jej softwarově a technicky  
  připravit k samotnému tisku.  Lektor: Jakub Krejčí 
 
 4. 12. (16.00) CANTICA vstupné dobrovolné  
  - adventní koncert známého pěveckého sboru z Ostrova 
  
 6. 12. (16.30) BEZPEČNĚ V ON-LINE PROSTŘEDÍ pro seniory 55+ vstupné dobrovolné  
  - Seminář popíše aktuální podvodné praktiky v online prostředí, vysvětlí jak je rozpoznat  
  a naučí co dělat, když se stanete obětí některé z podvodných praktik. Vysvětlí jak zabezpečit 
  své zařízení a co dělat v případě, že se zařízení (počítač, tablet, mobilní telefon apod.) začne 
  chovat nestandardně. Lektor: Roman Kohout 
 
 8. 12. (16.00) KARETNÍ PODVEČER vstupné dobrovolné  
  - podvečer pro dospělé, v klidném prostředí, ve znamení karetních her 
 
 9. 12. (15.00) VÁNOČNÍ DÍLNIČKA 50 Kč (30 Kč, 70+ zdarma)
  - tvoření vánočních dekorací určené dětem  
 
 9. 12. (15.30) RELAXAČNÍ MALOVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ vstupné dobrovolné  
  - relaxační odpoledne s antistresovými omalovánkami 
 
 10. 12. (17.00) VE SVÉM ŽIVLU vstupné dobrovolné  
  - beseda s Vlaďkou Kennett o Novém Zélandu spojená se zahájením stejnojmenné výstavy 
 
 13. 12. (16.00) DÁMSKÝ KLUB vstupné dobrovolné  
  - příjemné odpoledne v příjemném prostředí určeno především dámám 
 
 16. 12. (17.00) VEČER S BYLINKÁŘKOU vstupné dobrovolné  
  - povídání o bylinkách a jejich vlivu na zdraví 
 
 16. 12. (17.00) VÁNOČNÍ KONCERT GYMNÁZIA OSTROV vstupné dobrovolné  
   - vánoční koncert studentů ostrovského gymnázia pod vedením Libora Veličky 
 
 17. 12. (16.00) HERNÍ TURNAJ: FORTNITE vstupné dobrovolné  
  - lokální turnaj v počítačové hře Fortnite; pro nejlepší hráče budou připraveny symbolické  
  ceny.  

 

Rezervujte si vstupenky.  

354 224 970   773 546 490  info@mkostrov.cz 

mkostrov.cz  @KnihovnaOstrov 

Aktuální informace naleznete na webu či Facebooku knihovny. Vstup na akce se bude řídit aktuálními nařízeními. 

ZAVŘENO: 23. 12.-25. 12. 2021, 1. 1. 2022 
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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

Od 10. prosince bude v Informačním cen-
tru Na Zámku k prodeji nástěnný kalendář 
s tematikou města Ostrova. Velkoformátové 
barevné fotografie od ostrovských fotografů 
udělají radost Vám i Vašim dětem nebo přáte-
lům, kteří třeba Ostrov opustili, přesto ho mají 
stále v srdci. Cena je více než příznivá - 120 Kč. 

Hodnotným dárkem pro milovníky por-
celánu je kávová mokka souprava Calais 
značky PULS z produkce kdysi světoznámé 
ostrovské porcelánky Pfeiffer & Löwenstein 
Schlackenwerth, ze které pil svou kávu i prv-
ní československý prezident T. G. Masaryk. 
Město nechalo vyrobit repliku tohoto šálku 
s podšálkem a pro velký úspěch i další deko-
ry. Šálek je uložen v dárkové krabičce s popi-

sem historie porcelánky, tvaru Calais i vzniku 
repliky. Cena 350 Kč. 

Ostrovská trička ve všech velikostech od 
juniorských až po dospělé, v černé barvě, 
s bílým logem Ostrova, ale také zajímavou 
grafikou s názvy města Ostrova v různých 
staletích ocení patrioti města. Cena 280 Kč.

Přáli byste si po Vánocích přinést do prá-
ce svůj nový hrnek na kávu či čaj v černém 
nebo bílém provedení s logem města? Že by 
přispěl k lepšímu pitnému režimu? V nabíd-
ce je od 110 Kč.

Toto a mnohem více má ve své nabídce 
Informační centrum Na Zámku. Přijďte si 
vybrat a udělat radost sobě i svým blízkým!

Tým Infocentra Na Zámku 

TIP NA ZAJÍMAVÝ VÁNOČNÍ DÁREK  
S OSTROVSKOU TEMATIKOU

SVÁTEČNÍ OTEVÍRACÍ 
DOBA MĚSTSKÝCH  
INFOCENTER, KLÁŠTERA  
A STARÉ RADNICE
Zavřeno: 24., 25., 31. 12. 2021
IC NA ZÁMKU, KLÁŠTER, 
STARÁ RADNICE
Zavřeno: 1. 1. 2022
IC DŮM KULTURY
Otevřeno: 
IC DŮM KULTURY: 
24. 12. (13.00 – 16.00 hod.)
IC DŮM KULTURY: 
31. 12. (9.00 – 16.00 hod.)
Otevřeno 1. 1. 2022: 
IC NA ZÁMKU: 12–16 hod.
KLÁŠTER: 12–18 hod.
STARÁ RADNICE: 12–17 hod. 
Všechny ostatní pracovní dny v mezidobí 
Vánoc a silvestra je otevřeno beze změny. 

OTEVÍRACÍ DOBA INFOCENTER, KLÁŠ-
TERA A STARÉ RADNICE V ROCE 2022
KLÁŠTER: 
leden–duben: 11–17 hod. 
(pátek, sobota, neděle)
květen–září: 10–18 hod. (út–ne) 
říjen–prosinec: 10–18 hod. (st–ne)
STARÁ RADNICE: 
celoročně: 13–17 hod. (út–pá) 
celoročně: 11–17 hod.  (so, ne) 
IC NA ZÁMKU
květen–říjen: 9.30 – 17 hod. (út–ne)
listopad–duben 8.30 – 16 hod. (út–ne)
IC DŮM KULTURY
celoročně: 9–12 a 12.30 – 17 hod. (po - st)
celoročně: 9–12 a 12.30 – 19.30 hod. (čt, pá)
celoročně: 13 – 19.30 hod. (so)
V roce 2022 je stanoveno vstupné do ex-
pozic v zámku a klášterním areálu ve výši 
60 Kč/dospělá osoba. Vstupné na krátko-
dobé výstavy na Staré radnici je indivi-
duální dle konceptu a náročnosti výstavy  
a stanovuje ho ředitel Domu kultury Ostrov. 
Rodinné vstupné (2 rodiče a 2 a více dětí 
ve věku od 6-15 let) 150 Kč.
Děti do 6 let zdarma; děti od 6 do 15 let, 
senioři, studenti, ZTP mají 50% slevu ze 
vstupného.
I v roce 2022 nabízíme návštěvníkům pro-
hlídky staré i nové části města Ostrova se 
zkušeným průvodcem, a to i v německém 
jazyce. Více na icostrov.cz/prohlidka-sta-
reho-mesta-s-pruvodcem/.
Aktuální informace o plánovaných akcích 
a novinkách sledujte na icostrov.cz či na 
infokiosek.eu/cs/ostrov.

Dita Poledníčková 
manažer cestovního ruchu 

Městský úřad Ostrov

Na Staré radnici se můžete během celého 
prosince setkat s tvorbou malíře Željko Ure-
moviče. Výstava nazvaná Doteky reality tam 
potrvá do 9. ledna a více se o malíři dozvíte 
v následujícím rozhovoru. 

Žil jsi v Chorvatsku, Německu, Francii, 
Švýcarsku, Norsku. Všude jsi tvořil a vysta-
voval. Nyní máš ateliér v Krušných horách. 
Jak se ti, Željko, tvoří v české krajině?

Čechy jsou pro mne země míru. V porovná-
ní s chorvatským temperamentem jsem tichý 
a klidnější, ale v Čechách se cítím velice aktivní. 
Líbí se mi, že v Čechách není takový tlak na do-
sažení vítězství. Zde cítím velice intenzivně, že 
toho moc nepotřebuji, ale o to více dostávám.

Jak se ti v Čechách žije?
Život je vlastně velice jednoduchá věc. Ži-

vot chce nás, a ne my jeho, a snaží se nás ob-
darovat tím, co nám patří, když jsme schopni 
to cítit, a především to přijmout. 

Každé místo na Zemi je podobně štědré. 
Člověk musí cítit druhou stranu a to, co říká. 

Čechy vnímám podle jejich osobností, 
jako byl Jan Hus, Komenský a Masaryk. Ne-
zajímá mne víra, ale pravda. Svoboda není 

něco, co musíš vybojovat. Je to něco, co zís-
káš, když to primární umírá. To, že v Česku 
přišla několikrát protireformace, a tím, že 
nám byla sebrána pravda, zničila nám duali-
stické vnímání a dala nám svobodu myšlení 
díky nemožnosti dosažení toho, co bylo. Celý 
proces, který se odehrál v Čechách, nám po-
mohl vytvořit otevřenou mysl. Vše, co zni-
čilo českou nezávislost, nám dalo svobodu  
a nové možnosti a něco nového. Procházíme 
pouští k naší nové zemi zaslíbené. 

Mnozí umělci, kteří jsou ve svých zemích ne-
vítaní, se v Čechách cítí jako doma. Být nevíta-
ný, prohrávat, nebo nemít své místo je něco, co 
Češi zažili, a to je veliký plus. Díky této empatii 
můžeme rozumět tomu, kdo je ztracen.

Proč přijít na výstavu?
Nemusí nás zajímat obrazy, ani jim ne-

musíme rozumět. Výstava poskytuje zrcadla  
a pomůže zklidnit se a naslouchat sami sobě. 
Můžeme najít to opravdové, které nás shání.

Děkuji za spojení s tímto městem, které 
mi dává obrovský mír a to, že můžu zde dá-
vat malinko skutečnosti.

Za tým Domu kultury Ostrov Lukáš Lerch

ŽELJKO UREMOVIĆ: ČECHY JSOU PRO MĚ ZEMĚ MÍRU
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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

V rámci svého evropského turné se v Ostrově představí legendární americká crossover 
kapela Dog eat dog. Kapela vznikla v roce 1990 v New Jersey. Své první album nazvané All 
Boro Kings kapela vydala roku 1994, u značky Roadrunner Records. Stejné vydavatelství 
vydalo i další dvě alba, Play Games (1996) a Amped (1999). V roce 2006 vyšlo u vyda-
vatelství  Nuclear Blast čtvrté album Walk with Me. Poslední deska, která vyšla v roce 
2017, se jmenuje Brand  New Breed. Dog eat dog míchá prvky punku, hardcore, hip hopu  
a dalších hudebních stylů. Letos kapela jede výroční evropskou tour k desce Play Games 
(1996), která vyšla před 25 lety. Můžete se těšit na pořádně živelnou kytarovou muziku, 
obohacenou o saxofon. Hity, jako je No Fronts, Who´s the King? nebo Rocky, jsou již dnes 
nesmrtelné a znají je fanoušci po celém světě, kapela je taky velmi oblíbená mezi skate 
komunitou. Na akci se představí také ostrovská kapela Censorshit, které letos na pod-
zim vyšlo nové CD Slyším, vidím, povím a příští rok odstartuje svoji 25. sezonu. Sestavu 
doplní a akci zahájí chebská kapela Funky Terrorist. Celá akce se uskuteční v pátek 3. 12. 
od 19.00 hodin. Vstupenky můžete zakoupit v předprodeji za 490 Kč nebo na místě za 
550 Kč, veškeré info o vstupenkách najdete na www.dk-ostrov.cz , jen pro připomínku, 
omezená kapacita 300 lidí.  

Lukáš Lerch
ředitel Domu kultury Ostrov

POZVÁNKA NA  
ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ

Rádi bychom Vás pozvali na letošní Ad-
ventní koncert Základní umělecké školy 
Ostrov, který se bude konat 12. prosince od 
15 hodin. Vzhledem k nejisté situaci ohledně 
konání kulturních akcí v daném termínu se 
naše škola rozhodla tuto tradiční akci nato-
čit a promítnout na velkoplošné obrazovce 
na náměstí před domem kultury. Díky tomu 
si budeme jisti, že si koncert budete moci 
poslechnout. Vše také bude bezpečněj-
ší i pro žáky, kteří se tak nebudou setkávat 
mezi sebou při zkoušce ani při samotném 
představení, ale jen v rámci svých kolektivů 
v souborech při natáčení. 

Kromě premiérového promítání v neděli 
v 15 hodin bude koncert vysílán i následující 
den v pondělí od 10 hodin, zveme všechny 
mateřské školy či školy, aby svou procházku 
městem zamířily právě na Mírové náměstí. 
V pondělí odpoledne pak všichni můžete 
sledovat další filmové záznamy našich žáků, 
od hudby přes tanec až k divadlu.

Doufáme, že i přes netradiční formu Vás 
tento Adventní koncert potěší, ať už jste 
jeho pravidelnými návštěvníky, nebo budete 
jen zvědavými kolemjdoucími.

Óňa Šulc Králová 
ZUŠ Ostrov

ZMĚNA PROGRAMU 
VYHRAZENA… 

… v těchto dnech platí víc než obvykle. 
Vzhledem k rychle se měnící epidemiologic-
ké situaci vás prosíme, abyste se vždy před 
odchodem na zakoupené představení domu 
kultury ujistili, že se akce opravdu koná. Ak-
tuální informace uveřejňujeme vždy na na-
šem webu a sociálních sítích. 

Často se na nás obracíte ohledně vrácení 
vstupného:

Dle platného návštěvního řádu můžete 
vstupenku vrátit do 30 dnů od první informa-
ce o zrušení představení nebo přesunutí na jiný 
termín, pokud vám nový termín nevyhovuje. 
Vzhledem k aktuálním vládním nařízením vra-
címe nově vstupné za prosincové akce i těm, 
kdo nejsou očkovaní nebo nemají možnost 
zajistit si PCR test a mají doma zakoupenou 
vstupenku ještě z období, kdy bylo možné na 
představení přijít pouze s platným antigenním 
či samotestem. 

Upozorňujeme, že výše uvedená pravidla 
neplatí pro akce pořádané externími pořa-
dateli. Refundace vstupného se v těchto pří-
padech řídí pravidly externího pořadatele.

Přes všechny překážky děláme maximum 
pro to, abychom co nejvíce kulturních  
a společenských akcí mohli zachovat a při-
nést vám alespoň trochu radosti. 

Děkujeme, že jste stále s námi. 
Váš Dům kultury Ostrov

www.dk-ostrov.cz

DOG EAT DOG
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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

85 LET TROLEJBUSŮ ŠKODA
S historií města Ostrov se neodmyslitel-

ně pojí i příběh jednoho dopravního pro-
středku - trolejbusu, které mezi lety 1960 
a 2004 vyráběl zdejší závod strojírenského 
koncernu Škoda. U příležitosti 85. výročí  
začátku výroby trolejbusů Škoda a 80. vý-
ročí zahájení jejich provozu v Plzni vydala 
Společnost pro veřejnou dopravu dvojici 
výpravných knih, pro které shromáždila 
řadu mnohdy dosud nepublikovaných fo-
tografií i vzpomínky pamětníků. 

Přijďte si ve čtvrtek 9. prosince v 17.30 
popovídat s autory o tom, jak knihy vzni-
kaly, a třeba se i podělit o své zážitky s tro-
lejbusy a jejich produkcí v Ostrově. Sou-
částí besedy v kinokavárně domu kultury 
bude i přednáška o historii výroby trolej-
busů Škoda a jejich provozu v Plzni. Obě 
knihy bude možné na místě za zvýhodně-
nou cenu i zakoupit.

Martin Leška, člen autorského týmu 

ŽÁCI HODNOTILI  
NEJLEPŠÍ AUDIOKNIHY

Žákyně a žák literárně-dramatického 
oboru se v sobotu třináctého listopadu 
zúčastnili předávání ceny Bystrouška, 
vyhlašované Asociací vydavatelů audio- 
knih. Soubor Hop-Hop byl totiž porotcem 
letošního ročníku této soutěže, ve které 
měli děti a dospívající hodnotit celkem 
20 audioknih rozdělených do tří věkových 
kategorií. 

Nejmladší pod vedením Daniely Šulc 
Králové hodnotili knihy v kategorii 4-6 
let. Prostřední kategorii 7-11 let hodnotily 
děti pod vedením Ireny Konývkové. Žáky-
ně a žáci ze tříd Ondřeje Šulc Králové pak 
hodnotili kategorii 12+.

Bohužel, i když by se všichni porotci do 
studia 1 Českého rozhlasu, kde vyhlášení 
probíhalo v pořadu Tobogan v přímém 
přenosu, vešli, mohli jsme poslat jen dva 
zástupce z každé kategorie. Magdalena 
Drožová, Kristýna Staňková, Kateřina 
Staňková, Adéla Hájková, Tomáš Pejšman 
a Julie Slámová. Ti nakonec v rámci své-
ho věku do přímého přenosu promluvili  
o svém zážitku z poslechu i z hodnocení  
a po skončení pořadu jej mohli sdílet  
i s přítomnými interprety vítězných au-
dioknih. S Pavlem Zedníčkem – vypra-
věčem audioknihy O pyšné lokomotivě  
a další pohádky o mašinkách, Klárou Sed-
láčkovou Oltovou – interpretkou knih 
Stela a 16 huskyů a Stela v zemi tučňáků,  
 a Alešem Procházkou, který je hlasem Ga-
ryho v audioknize Divoká pustina.
Více o anketě najdete na jejích stránkách:
https://www.cenybystrouska.cz/
Záznam pořadu si můžete poslechnout na 
stránkách Českého rozhlasu.

Óňa Šulc Králová
ZUŠ Ostrov

PPL PARCEL SHOP 
V DOMĚ KULTURY KONČÍ

Své vánoční balíčky si můžete do konce 
tohoto roku vyzvednout v domě kultury, 
od nového roku se na vás s vašimi zásilka-
mi budou těšit PPL parcel shopy na těchto 
adresách: Timo Computer - Staré nám. 43, 
Ostrov;  Galanterie - Hlavní třída 714, Os-
trov;  Pizza bar Pegas - Komenského 1043, 
Ostrov.

Budeme se těšit na setkávání v domě 
kultury při prodeji lístků, kancelářských 
a informačních službách a především na 
kulturních a společenských akcích.

Tým 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

KULTURA

15. prosince 18.30 hod., Stará radnice

FOLKOVÝ ADVENT 
HONZA BROŽ, JINDŘIŠKA BROŽOVÁ, 
JAN PAULÍK
Poezie s kytarovým doprovodem, písničky Devítky 
i sólové kytarové skladby. Komponovaný večer v čele
s písničkářem Honzou Brožem, kterého můžete znát
z mnohaletého působení ve skupině Žalman a spol. 
i z koncertů jeho vlastní kapely Devítka. 
Vstupné: 110 Kč
 
18. prosince 17.30 hod. Mírové náměstí a Dům
kultury

7. BĚH S ČELOVKOU
5 km dlouhá trasa kolem Ostrova, kterou si můžete 
i jen tak projít s přáteli a rodinou, a podpořit tak
zakladatelku nadace Pomáhej srdcem z. s. Míšu
Valentovou v jejím boji s roztroušenou sklerózou.
17:30 start běhu
19:00 sportovní večírek, vstupné 55 Kč, předprodej
v IC Domu kultury
Více informací na www.pomahejsrdcem.cz
 
19. prosince 17.00 hod., Staré náměstí

STAROMĚSTSKÝ ADVENT
Tradiční předvánoční akce ve spolupráci 
s Občanským střeleckým spolkem Ostrov, z. s.
Svařák, koledy, vánoční atmosféra… 
 
Stálá expozice, kostel Zvěstování P. Marie

CÍRKEVNÍ UMĚNÍ
ZÁPADNÍHO KRUŠNOHOŘÍ 
A ZNIČENÉ KOSTELY 
NA KARLOVARSKU 
 

1. - 31. prosince, kostel Zvěstování P. Marie
Otevírací doba: středa až neděle 10.00 - 18.00 hod.

BETLÉMY ZNÁMÉ A NEZNÁMÉ
Výstava betlémů nejen z Ostrova a okolí. 
Vstupné viz platný ceník.
 
 
1. prosince – 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. 
Vstupné viz platný ceník.
 
 
3. prosince 19.00 hod. Dům kultury

DOG EAT DOG
Legendární americká crossover kapela DOG EAT DOG
se po 5 letech vrací opět do Ostrova. Můžete 
se těšit na jejich dnes už nesmrtelné hity jako jsou
No fronts, Rocky nebo Who´s the King.
Jako předkapela vystoupí ostrovský CENSORSHIT.
Vstupné: 490 Kč v předprodeji / 550 Kč na místě
 
 
9. prosince 17.30 hod., kinokavárna

85 LET TROLEJBUSŮ ŠKODA
Beseda s autory nové knihy věnované 85. výročí
výroby trolejbusů, jejíž ostrovské kapitole je věnován
významný počet stran. Na fotografiích a citacích 
ze vzpomínek ožívají na stránkách mnozí obyvatelé
Ostrova. Najdete se mezi nimi?
 
 
10. prosince 10.00 – 17.00 hod., 
Mírové náměstí

OSTROVSKÉ TRHY 
Stánkový prodej dle sezónní nabídky.
 
 
10. prosince 19.00 hod., mini galerie Podhoubí 
v podloubí Staré radnice

FIALOVÝ SAMET
Frontman kapely Madhouse Express nás pohoupe 
na psychedelických vlnách své kytary, syntezátorů 
a thereminu. Alternativní program v nově otevřené
mini galerii Podhoubí. 
Vstupné: 50 Kč
 
 
15. prosince 19.30 hod., Dům kultury 

LAKOMEC /J.B.P. Moliér/
Náhradní termín divadelního představení v hlavní
roli s Pavlem Zedníčkem. Přeloženo z 8. 11. 2021.
Uvádí divadlo Kalich Praha.

Pavel Zedníček
v představení LAKOMEC
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Program akcí Domu kultury v Ostrově

@dkostrov
dum_kultury_ostrov
dkostrov.cz

+ 420 724 509 287

ic@dk-ostrov.cz

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

ZMĚNA PROGRAMU 
VYHRAZENA

Vzhledem k rychle se měnící epidemiologické situaci
prosíme návštěvníky, aby se vždy před příchodem 
na zakoupené představení ujistili, že se akce
opravdu koná. 
Informace o změnách v programu najdete vždy 
na našem webu i sociálních sítích. 
 
Děkujeme za pochopení. 

Skvělý tip na dárek pro každou příležitost!
Darujte svým milovaným dárkové poukazy Domu
kultury, které lze vyměnit za vstupenky na jakékoliv
představení, které je v naší nabídce. 
Dárkové poukazy si můžete zakoupit v Infocentru
Domu kultury.

DÁRKOVÉ VSTUPENKY
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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

TADY VARY
Další ročník úspěšné filmové přehlídky je zpět! 
Přehlídka nabízí 6 exkluzivních filmů ve 3 dnech.

30. listopadu, 17.00 hod., 100 min., vstupné 120 Kč

RENÉ – VĚZEŇ SVOBODY 
Nejoblíbenější antihrdina českého dokumentu se vrací 
na plátna kin. V roce 2008 jsme Reného opustili jako
37letého, Helena Třeštíková se svou kamerou ho však
nikdy nepřestala sledovat a nyní přichází s dalšími 
13 lety jeho nevšedního života.

30. listopadu, 20.00 hod., 127 min., vstupné 120 Kč

BENEDETTA 
Erotické drama legendárního Paula Verhoveena (Základní
instinkt) natočené podle skutečného příběhu ohromilo
diváky na festivalech v Cannes i Karlových Varech.
 
1. prosince, 17.00 hod., 107 min., vstupné 120 Kč

KUPÉ Č. 6
Nevšední romantická komedie z vlakového kupé finského
režiséra Juho Kuosmanena.

1. prosince, 20.00 hod., 92 min., vstupné 120 Kč

BOD VARU 
Jedno záběrová dynamická jízda jednoho hektického
večera ve vyhlášené britské restauraci. Snímek 
s famózním Stephenem Grahamem v hlavní roli se žene
kupředu nesmlouvavým tempem práce v gastrobyznysu.

2. prosince, 17.00 hod., 90 min., vstupné 120 Kč

MUŽ Z ACAPULCA 
Jako poctu legendárnímu Jeanu Paulu Belmondovi
zařazujeme jeden z jeho nejúspěšnějších filmů, ve kterém
se představí jako nejschopnější světový agent a
neodolatelný svůdník zároveň.

2. prosince, 20.00 hod., 121 min., vstupné 120 Kč

NEJHORŠÍ ČLOVĚK NA SVĚTĚ 
Film režiséra Joachima Triera, balancující na pomezí
komedie a dramatu, vypráví vtipně, pravdivě a s citem 
o vztazích a životě v době, kdy můžeme mít téměř
nekonečné možnosti, a přesto si připadat jako nejhorší
člověk na světě.

9. a 10. prosince 17.00 hod., vstupné 140 Kč 

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
Režie: Ivo Macharáček 
Hrají: Tomáš Klus, Kamila Janovičová, Ondřej Vetchý,
Miroslav Vladyka, Jiří Lábus, Veronika Khek Kubařová,
Petr Štěpánek, Otmar Brancuzský
Česko / pohádka 

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

RESIDENT EVIL: RACCOON CITY
Režie: Johannes Roberts
Hrají: Hannah John-Kamen, Tom Hopper, Kaya Scodelario,
Robbie Amell, Neal McDonough, Avan Jogia, Donal Logue,
Lily Gao, Chad Rook 
USA, Německo / akční / horor / mysteriózní / sci-fi /
české titulky / (*15) / 107 min.

10. prosince, 19.30 hod., vstupné 130 Kč
11. prosince, 17.00 hod., vstupné 130 Kč

KRÁL RICHARD: ZROZENÍ
ŠAMPIÓNEK
Režie: Reinaldo Marcus Green
Hrají: Will Smith, Aunjanue Ellis, Demi Singleton, Saniyya
Sidney, Jon Bernthal, Tony Goldwyn, Dylan McDermott,
Susie Abromeit, Erin Cummings 
USA / drama / české titulky / (*15) / 138 min.

16. a 17. prosince, 17.00 hod., vstupné 130 Kč 

TADY HLÍDÁME MY
Hrají: Lukáš Vaculík, Jitka Ježková, Veronika Divišová,
Pavel Nový, Nela Boudová, Štěpán Tuček, Klára Jandová,
Milan Šteindler, Martina Hudečková
Česko / rodinný / komedie / 96 min.

16. a 18. prosince, 19:30 hod., vstupné 140 Kč

ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
Režie: Zuzana Marianková
Hrají: Táňa Pauhofová, Klára Issová, Martin Hofmann,
Tomáš Měcháček, Tomáš Maštalír, Petra Polnišová, Anna
Kadeřávková, Sväťo Malachovský 
Česko / komedie / 95 min.

17. prosince, 19.30 hod., 2D titulky, vstupné 130 Kč
dospělí, 110 Kč děti
18. prosince, 17.00 hod., 3D dabing, vstupné 150 Kč
dospělí, 130 Kč děti

SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA
Režie: Tord Danielsson, Oskar Mellander
Hrají: Tom Holland, Zendaya, Marisa Tomei, Jacob
Batalon, Benedict Cumberbatch, Jamie Foxx, Alfred
Molina, J.K. Simmons, Tony Revolori, Arian Moayed 
USA / akční / dobrodružný / sci-fi

24. prosince, 14.00 hod., vstupné 130 Kč dospělí, 
110 Kč děti

ZPÍVEJ 2
Režie: Garth Jennings, Christophe Lourdelet 
Hrají:.
USA / animovaný / 110 min.

30. prosince, 17.00 hod., vstupné 130 Kč

MATRIX RESURRECTIONS
Režie: Lana Wachowski
Hrají: Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Neil Patrick
Harris, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Jada
Pinkett Smith, Jonathan Groff 
USA / akční / sci-fi / české titulky

30. prosince, 19.30 hod., vstupné 130 Kč 

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2
Režie: Jakub Kroner 
Hrají: Emília Vášáryová, Táňa Pauhofová, Antónia Lišková,
Gabriela Marcinková, Zuzana Norisová, Marek Majeský,
Jiří Bartoška, Tomáš Maštalír, Ján Koleník, Daniel Fischer
Slovensko / romantický / komedie

31. prosince 14:00 hod., vstupné 120 Kč 

KAREL
Režie: Olga Malířová Špátová
Hrají: Karel Gott, Ivana Gottová, Charlotte Ella Gottová,
Nelly Sofie Gottová, Ladislav Štaidl, Jiří Suchý, Marta
Kubišová, Eva Pilarová, Karel Svoboda 
Česko / dokumentární / 133 min.

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

VÁNOČNÍ PROGRAM  
OSTROVSKÉ FARNOSTI
Římskokatolická farnost Ostrov Vás zve do kostela sv. Michaela 
archanděla a Panny Marie Věrné v tyto dny:

Pátek 3. 12., 18 hod., kostel sv. Michaela,  Roráty (Rosu dejte 
shůry)  – Mariánská mše svatá v adventní době    

Pátek 10. 12., 18 hod., kostel sv. Michaela, Roráty (Rosu dejte 
shůry) – Mariánská mše svatá v adventní době    

Pátek 17. 12., 18 hod., kostel sv. Michaela, Roráty (Rosu dejte 
shůry) – Mariánská mše svatá v adventní době     

Neděle 19. 12., 15 hod., fara Ostrov, Adventní koncert se zamy-
šlením (Michaela Petrová - flétna a Zdislava Melicharová – harfa)

Pátek 24. 12., 10 hod. – 14 hod., Štědrý den - Betlémské světlo 

Pátek 24. 12., 24 hod., Štědrý den -  Půlnoční mše svatá  

Sobota 25. 12., 10 hod., Hod boží vánoční - Slavnostní  mše svatá   

Sobota 25. 12., 15 hod., Vánoční koncert - sbor ORBIS PICTUS 
(vstupné dobrovolné) 

Neděle 26. 12., 10 hod., svátek sv. Štěpána – Mše svatá

Pátek 31. 12., 16 hod.,  Mše svatá na závěr  občanského roku

Sobota 1. 1. 2022, 11 hod. Mše svatá s požehnáním do nového 
roku

Více na https://farnostostrov.wordpress.com/
Krzysztof Dędek 

farář ostrovské farnosti 

PŘINESTE SI DOMŮ  
BETLÉMSKÉ SVĚTLO!

Dne 24. prosince 2021 je kostel sv. Michaela archanděla a Panny 
Marie Věrné otevřen v době od 10 do 14 hod. pro všechny, kteří 
si chtějí přijít pro betlémské světlo do svých vánočních domovů. 

Betlémské světlo je plamínek zapalovaný každoročně před Vá-
noci v betlémské jeskyni, v níž se podle tradice narodil Ježíš Kris-
tus. Betlémské světlo je tradičně rozvážené skauty do řady míst 
v mnoha evropských a několika amerických zemích. Město Os-
trov ho bude mít také! Stačí si do kostela donést vlastní svíčku 
nebo svítilnu a můžete si ho odnést na vánoční stůl či  potěšit své 
blízké tímto malým plamínkem z Betléma. Darováním betlém-
ského světla připomínáte obdarovaným, že na světě nejsou sami  
a mají přátele, kteří na ně myslí. 

Dita Poledníčková
manažer cestovního ruchu 

Městský úřad Ostrov

I letos si budou moci obyvatelé Ostrova  
odnést domů betlémské světlo

PĚVECKÝ SBOR ORBIS PICTUS 
ZVE NA VÁNOČNÍ KONCERTY
Pod uměleckým vedením Lenky Kozohorské

27. 11. 2021 
– vernisáž výstavy betlémů – od 15 hod., klášter v Ost-
rově

11. 12. 2021 
– hrad Loket – tři vstupy – od 11 hod., 13 hod. a 15 hod.

19. 12. 2021 
– Staré náměstí v Ostrově – od 17.30 hod.

25. 12. 2021 
– kostel sv. Michaela v Ostrově od 15 hod.

30. 12. 2021 
– kostelík v Suché u Jáchymova od 16 hod.

9. 1. 2022 
– Orangerie V. Havla, Městská knihovna Ostrov – 
Tříkrálový koncert od 17 hod.
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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

Nejkrásnější svátky v roce se blíží. Škoda 
jen, že ani letos nemůžeme pozvat do škol-
ky rodiče. Vždy si našli chvilku v předvá-
nočním spěchu ke společnému zastavení 
se, k výrobě nějaké té ozdobičky a k účasti 
na besídce, kde si dojatě vyslechli dětské 
písně a říkadla.

V tomto čase patří k velkým zážitkům 
rozsvěcení stromečku na ostrovském ná-
městí. Než k němu dojde, děti bedlivě sle-
dují při procházkách s učitelkami postup 
prací na přípravě stromu – od jeho ukot-
vení, zdobení světýlky z plošiny auta až po 
konečnou výzdobu.

Po první adventní neděli spojené se 
slavnostním rozsvícením stromu mluví 
děti ve školce o tomto zážitku a samozřej-
mě také o nebeském pošťákovi, kterému 
mnozí předali své dopisy pro Ježíška. 

To nás inspirovalo k tomu, čím bychom 
mohli letošní svátky ozvláštnit. Poradili 
jsme se s dětmi a ty se pro nápad nadchly. 
Vyrobí vlastní dopisy a pak si zahrají na ne-
beského pošťáka, a ne na jednoho. Samy 
si náhodně vyberou v okolí školky dopisní 
schránky, do kterých svá přání  šťastných 
Vánoc hodí. Doufáme spolu s dětmi, že 

někomu z vás takové přáníčko s láskou 
tvořené udělá opravdu radost. Možná že 
si vytvoříme novou tradici. 
Přejeme všem krásné svátky plné pohody! 

Jaroslava Niklasová
MŠ Palackého 

I přes náročnou situaci, která v současné 
době stále trvá, se nám daří dále budovat, 
a tím zkvalitňovat vzdělávání v naší MŠ. 

Také v letošním roce se nám podařilo 
získat dotaci SFŽP ČR na „Přírodní za-
hradu“. Díky předfinancování zřizovate-
lem (město Ostrov) již proběhla realizace  
a děti si užívají velkého množství nových 
herních i vzdělávacích komponentů na 
zahradě, jako jsou venkovní učebny, vod-
ní hrátky, záhony, foliovník, bylinkové za-
hrádky, hmyzí domek, herní tunel a jiné.

Současně s tímto projektem proběhla 
také velká investice ze strany města, a to 
oprava teras, které byly ve velmi špatném 
stavu. Školka získala mnohem lepší vzhled 
a vznikly nové herní prostory pro děti. Te-
rasy budou využívány při společných ak-
cích s rodiči, např. loučení s předškoláky, 
Halloween, masopust aj.

Ve spolupráci s MAS Krušné hory, o. p. s., 
se nám společně se ZŠ Jáchymov podařilo 
získat dotaci na výuku anglického jazy-
ka. Každý týden dochází do MŠ lektorka  
a formou her a pohybových aktivit sezna-
muje děti s tím, že se v budoucnu mohou 
potkat i s dětmi, které budou mluvit jinou 
řečí, a především je vede k pozitivnímu 
vztahu k cizímu jazyku. Díky spolupráci 
mají děti zdarma nejen celoroční výuku, 
ale také pracovní a výukový materiál.

Na MSŽP byla v letošním roce podána 
žádost přes MAS Krušné hory, o. p. s., na 
zařízení nové, moderní učebny. Vše je na 
dobré cestě a v současné chvíli napjatě če-
káme na schválení. Ve druhé třídě by tak 
vznikla nová, moderní učebna se spoustou 
koutků a interaktivních prvků.

Také připravovaný projekt „Velcí malým 
v Ostrově“, který se bude realizovat na jaře 
2022, je na dobré cestě. Bylo osloveno ně-
kolik ostrovských firem, které se s nadšením 
do tohoto projektu zapojily. Jde o sestavu 
balančních kladin, které nám jednotlivé fir-
my zakoupí, a na zahradě MŠ pak vznikne 
společné dílo, tzv. „balanční dráha“, kde děti 
mohou nejen nadšeně prolézat, ale přede-
vším získávat pohybové dovednosti v oblasti 
koordinace, hrubé motoriky a obratnosti.

Děkujeme všem výše zmíněným za 
skvělou spolupráci v tomto roce. 

Já osobně děkuji všem svým kolegyním 
za úžasnou práci a plné nasazení po celý 
rok, protože bez nich by to opravdu nešlo.  
Dětem, rodičům i ostatním čtenářům přeji 
krásné a klidné Vánoce, hodně zdraví, štěs-
tí a především stálý úsměv na tváři.

„Už nadešel nádherný vánoční čas  
a kouzlo Vánoc je všude kolem nás. Tak 
oslavte tento svátek spolu, bok po boku  
u štědrovečerního stolu!“

Krásné Vánoce!
Jolana Nečová

MŠ Halasova, Ostrov

JEŽÍŠEK NEMUSÍ CHODIT JEN O VÁNOCÍCH!

PŘEDVÁNOČNÍ TĚŠENÍ DĚTÍ Z MŠ PALACKÉHO

Předvánoční čas tráví děti i výrobou přáníček Vánoční přání

Děti z MŠ Halasova mají pestrý program po celý rok
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V případě zájmu kontaktujte město Ostrov, odbor majetku města: Milan Veselý, tel.: 354 224 915, 
e-mail: mvesely@ostrov.cz, Pavla Neumannová, tel. 354 224 911, e-mail: pneumannova@ostrov.cz

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

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

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

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

Nabídka pozemků v Horním Žďáru

INFORMACE ZE ŠKOL

Měsíc prosinec je pravidelně na naší 
škole ve znamení dne otevřených dveří, 
tentokrát se na všechny zvědavce, ale pře-
devším na zájemce o studium některého 
ze sedmi nabízených oborů a jejich rodi-
če těšíme ve čtvrtek 4. prosince 2021 od 
12.00 do 17.00 hodin. Neváhejte a přijďte 
se sami přesvědčit o pravdivosti zvěstí na 
vlastní oči a uši.

První čtvrtina školního roku 2021/22 je 
úspěšně za námi, v plném proudu je vět-
šina vědomostních, odborných, sportov-
ních soutěží i prezentačních akcí. Např. do 
finiše došlo pokračování jednoho v minu-
losti úspěšného projektu organizované-
ho pro žáky základních škol - Technika je 
zábava, kdy se v učebnách během 6 dní 
vystřídalo 289 žáků 9. tříd z 26 základních 
škol. Cílem bylo přiblížit náplň jednot-
livých studijních oborů SPŠ formou her 
a praktických cvičení, a tím deváťákům 
usnadnit rozhodování o budoucí profesní 
orientaci. „Musím poděkovat nejen všem 
kolegům, kteří se do projektu aktivně za-

pojili, ale i našim studentům, kteří nejen 
že žákům byli nápomocni při technických 
cvičeních, ale mnohdy se i ujímali role 
lektorů. A podle ohlasů z řad návštěvní-
ků tuto funkci zvládli a svým chováním  
i přístupem školu reprezentovali na jed-
ničku,“ hodnotí garant projektu Mgr. Mi-
lana Oberhofnerová.

Napilno měli také jazykáři. 60 studen-
tů si vyzkoušelo mezinárodní jazykové 
zkoušky z anglického jazyka, tzv. Camb-
ridge zkoušky, aby zjistili, zda má smysl 
absolvovat 4. 12. 2021 jejich ostrou verzi.  
A vězte, že má, neboť několik z nich dosáh-
lo i maximální úrovně C2. Tímto také ozna-
mujeme, že SPŠ Ostrov se stala oficiálním 
přípravným centrem zkoušek (Cambridge 
preparation centre) nejen pro své studen-
ty, aktuálně jich je přihlášených 12, ale  
i pro gymnázium Ostrov a Sokolov. Věří-
me, že soustavná kvalitní jazyková přípra-
va se i letos projeví v mezinárodní soutěži 
Best in English, kde tradičně dosahujeme 
jedněch z nejlepších výsledků v kraji.

Dalším úspěchem se mohou pochlubit 
naši účastníci logické olympiády – v rám-
ci Karlovarského kraje soutěžilo 623 stu-
dentů, 9 průmyslováků se probojovalo do 
čtyřicítky nejlepších, tři do první dvacítky 
a Jaroslav Rozmuš z 3. místa postupuje do 
kola celostátního.

První kola mají za sebou i účastníci 
Bobříka informatiky, studenti již mají roz-
pracované projekty přihlášené do Středo-
školské odborné činnosti, češtináři si po-
chvalují spolupráci s Městskou knihovnou 
Ostrov i Krajskou knihovnou Karlovy Vary, 
studenti všech oborů již absolvovali ales-
poň jednu z naplánovaných odborných 
exkurzí.

Ať se nám i vám všem našim příznivcům 
daří i v roce 2022 a ve zdraví se setkáme 
na některé z dalších našich akcí, např. na 
maturitních plesech v únoru v hotelu Am-
bassador v Karlových Varech.

Lenka Bardová, za SPŠ Ostrov

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO VEŘEJNOST NA SPŠ OSTROV

MIKULÁŠSKÁ S DOMEM DĚTÍ
1. prosince 17.00 - 19.00 hod. / 120 Kč
Pestrý program pro děti i dospěláky, kteří 
mají rádi vánoční atmosféru.
Mikulášská nadílka, zdobení vánočních 
stromečků, výtvarná dílnička, výroba jed-
noduchých vánočních dekorací, zdobení 
vánočních ozdob, plnění andělských a čer-
tovských úkolů a to vše s čertem, Mikulá-
šem i andělem na hřišti domu dětí.
Předprodej časových vstupenek: probíhá 
od 15. 11. osobně v domě dětí 
2. ADVENTNÍ NEDĚLE - DEKORACE
5. prosince 13.00-15.30 hod. / 90 Kč
V rámci tvořivých dílen se připravíme na 
Vánoce výrobou dekorací nebo ozdob na 
vánoční stůl.
Akce vhodná pro děti od 7–12 let.
Předprodej vstupenek probíhá: od 22. 11. 
2021 online nebo osobně v MDDM
3. ADVENTNÍ NEDĚLE - DÁREČKY
12. prosince 13.00 -15.30 hod. / 90 Kč
Nic tak nepotěší víc jak vyrobený dáreček 
od svých nejbližších.
Akce vhodná pro děti od 7–12 let.
Předprodej vstupenek probíhá: od 29. 11. 
2021 online nebo osobně v MDDM
4. ADVENTNÍ NEDĚLE - CUKROVÍ
19. prosince 13.00 -15.30 hod. / 110 Kč
Poslední ze série adventních tvořivých dí-
len pro děti ve věku od 7 let.
Vyrábět budeme sladké cukroví, a to kre-
mrolky a ovocné košíčky.

Předprodej vstupenek: od 6. 12. 2021 onli-
ne nebo osobně v MDDM
S sebou: zástěru a krabičku na cukroví 

Adventní mikulášské jízdy
5. 12., 12. 12. a 19. 12. 2021
13.00 – 15.30 hod.
V rámci tvořivých adventních nedělí mů-
žete v domě dětí navštívit i modelové ko-
lejiště železničních modelářů, kde si při-
jdou na své malí i velcí milovníci krásných 
železničních modelů.

Sportovní areál
V měsíci prosinci jsou všechna hřiště uza-
vřena a zůstanou tak až do 13. 3. 2022.
Vstup na sportoviště bude možný v závis-
losti na počasí pouze po dohodě s pracov-
níky domu dětí.
Zimní stadion
Veřejné bruslení dle aktuálního rozpisu le-
dové plochy. Rozpis k dispozici vždy na ná-
stěnce zimního stadionu, na webu MDDM 
a FB. 
Vánoční prázdniny
V době od středy 23. 12. 2021 do  2. 1. 2022 
budou naše budova a celý areál uzavřeny. 
Zájmové kroužky zahájí svou činnost opět 
v pondělí 3. 1. 2022.

Přihlášky na letní tábory spustíme v úterý 
1. února 2022 online nebo v kancelářích 
MDDM.

Podrobné informace k přihlašování uve-
řejníme na našem webu v průběhu ledna.
Informovat budeme také v lednovém OM.

Rádi bychom touto cestou poděkovali 
malým i velkým občanům Ostrova za pří-
zeň v roce 2021, kterou jste nám projevo-
vali, pokud to šlo, účastí na našich akcích  
a v zájmové činnosti. 
Přejeme vám všem pohodové vánoční 
svátky v kruhu vašich nejbližších, pevné 
zdraví a už teď se těšíme na milá setkání 
v nadcházejícím roce 2022.

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

UPOZORNĚNÍ
Všichni účastníci (s výjimkou dětí do 12 
let), kteří využívají spontánní činnost 
domu dětí (posilovna, ricochet, stolní te-
nis, herna…) nebo jsou přítomni na akcích 
domu dětí (Mikuláš, adventní neděle, mi-
kulášské jízdy), musí být schopni prokázat, 
že splňují stanovené podmínky O-T-N dle 
aktuálních podmínek.
Děkujeme za pochopení této situace.

Dagmar Gburová
MDDM Ostrov

OSTROVSKÝ DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ZVE NA  
MIKULÁŠSKOU BESÍDKU A TVOŘIVÉ ADVENTNÍ NEDĚLE



www.ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.cz 213www.ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.cz

SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři Ostrovského měsíčníku, 
milí spoluobčané.

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

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

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

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

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

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

Jan Bureš
starosta města

DEN SE STAROSTOU
Tradiční Dny se starostou, které 

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

PROČ SE LÍBAT POD TŘEŠNÍ
První máj je  tradiční český svátek 

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

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

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

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

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

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

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

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

Dita Poledníčková
manažerka cestovního ruchu

MěÚ Ostrov

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

Úryvek z lyricko-epické básně Máj
Karel Hynek Mácha

Z REDAKČNÍ POŠTY

PŘIPOMÍNKA  
S PODĚKOVÁNÍM

Každoročně 28. října vzpomínáme Den vzni-
ku československého státu v roce 1918. Před 
třemi roky jsme oslavovali jeho 100leté výročí. 
Při této příležitosti jsme se sešli před domem 
kultury, abychom tento den důstojně oslavili: 
120 žáků a studentů zaplnilo schody a dole na 
náměstí stáli přihlížející občané. Nejpůsobivější 
byla vzorně zazpívaná česká hymna. Slavnost 
pokračovala v parku Oty Hofmana, kde jsme 
na paloučku zasadili LÍPU SVOBODY za účasti 
zástupců města, občanů a pana faráře Hrice, 
který mladý stromek posvětil. Bylo to moc pěk-
né a slavnostní nálada doprovázela přítomné  
i cestou domů.

Slavnostní setkání se konalo před třemi roky. 
V současné době, ohrožované koronavirem, se 
jaksi na státní svátek zapomnělo. Ale ne tak do-
cela. Trápilo nás, že našemu stromku schází ta 
příslovečná „tečka“. Doposud nebyl označen, byť 
byl i požehnán. V souznění se Spolkem přátel 
města Ostrova jsem se obrátila na nového ředi-
tele Domu kultury v Ostrově pana Mgr. Lercha, 
zda by nemohl zařídit pamětní kámen. S pocho-
pením náš požadavek přijal a slíbil, že 28. října 
bude kámen před lipkou. A tak se i stalo to, na 
co se tři roky čekalo. Ne vždy se takto ochotně  
a přesně sliby plní. Velmi nás to potěšilo.

Spolek přátel města Ostrova panu řediteli 
Lerchovi velmi děkuje. Vážíme si tohoto jedná-
ní a činu. Kámen bude připomínat nejen sto-
letou oslavu republiky, ale bude i vodítkem do 
budoucna: být dobrým Čechem.

Zdeňka Janischová
Spolek přátel města Ostrova

Dnem 6. listopadu jsme úspěšně 
ukončili podzimní výlovy našich rybní-
ků. V průběhu měsíce října jsme lovili 
prakticky každý víkend některý z našich 
rybníků. Začali jsme na soustavě Borec-
kých rybníků rybníkem Koňským a pak 
následovaly rybníky Hlinice, Vykmanov, 
Březovy, Hluboký, Květnová, Velichov  
a Velký Borek, jinak známý spíše jako „De-
váťák“. Poslední rybník bylo koupaliště 
v Děpoltovicích. Velké poděkování patří 
hospodářskému sboru naší organizace, 
který má zásluhu na úspěšném průbě-
hu výlovů. Ze strany členské základny  
je zájem a účast na výlovech minimální, 
a proto  děkujeme těm 9 členům naší 
organizace, kteří nám přišli pomoct na 
„Deváťák“ a do Děpoltovic. V následu-
jícím období nás čekají zejména opravy  
a údržba nářadí a pomůcek pro výlovy  
a kontroly chovných rybníků. Noví zá-
jemci o rybářský sport:

Pro případné zájemce o sportovní rybo-
lov je nyní vhodná doba na absolvování 
školení, které je nutné pro získání rybář-
ského lístku. 

Rybářský ples v roce 2022 - Je nám to 
velice líto, ale náš tradiční ples nebudeme 
v roce 2022 bohužel pořádat. Omlouváme 
se tímto všem našim příznivcům.

Vladimír Vaňouček
jednatel ČRS MO Ostrov 

Mnoho obyvatel Ostrova zaznamenalo 
v minulých týdnech problém s televizním 
signálem. Ty začaly v pátek 29. října na sig-
nálu vysílaném do kabelové televize v Os-
trově. Problémy se v přijímačích účastníků 
projevovaly koktáním některých kanálů 
nebo i kostičkováním. Postiženy nebyly 
všechny kanály, ale jejich velká část. Pro-
blém se objevil znenadání a jeho diagnos-
tika nebyla jednoduchá. Problém nebyl, 
jak již to bývá, u takto rozsáhlých závad 
jednou věcí, ale spojením hned tří problé-
mů a závad. 

Prvně byla závada diagnostikována  
u dodavatele televizních streamů, kdy při-
dáním kanálů Nova Lady a Prima Show  
a zároveň při navýšení kvality obrazu vět-
ších TV kanálů na minimálně HD anebo 
4K kvalitu  došlo u dodavatele obsahu 
k přetížení procesorů některých výpo-
četních zařízení. A to i přesto, že výrob-
ce zařízení deklaroval cca 10násobnou 
schopnost využitého HW. Dodavatel hle-
dal závadu, po jejím nalezení urychleně 
rozdělil vysílání kanálů na 3 zařízení místo 
2 původních. Vysílací zařízení je speciál-
ní HW v ceně přes 1 mil. Kč/kus. Zařízení 
míchá obraz, zvuk, EPG, info o reklamě, 
HbbTV, šifrování apod. Po rozdělení na  
3 zařízení se kvalita vysílaných obrazů sta-
la opět stoprocentní.

Následovala diagnostika v síti a u našich 
zařízení. V síti byl v datovém centru v CE-
COLO Praha nalezen omezovač datového 
toku pro TV na 1 Gbps. Jenže právě na-

výšení toku a počtu kanálů způsobilo, že 
dnes kabelovka v Ostrově přijímá obraz 
datovým tokem nad 1 Gbps. I toto bylo 
vyřešeno.

Další problém byl na našich zařízeních 
vysílajících obraz do kabelovky. Zaříze-
ní mají vícero karet a některé karty byly 
v rozporu s deklarací výrobce přetíže-
né. Námi instalované karty mají licence  
a schopnosti odbavovat každá po 24 TV 
kanálech. Do karet pouštíme maximálně 12 
kanálů proto, aby se nestalo, že něco bude 
přetížené. A i tak se stalo, že karty „kostič-
kovaly“, ale jejich diagnostika nic takového 
nehlásila. Měnili jsme karty za náhradní, ale 
nic nepomáhalo. Doplním, že taková karta 
stojí cca 100 000 korun a máme v zařízení 
celkem čtyři, náhradní pak další dvě.

Snížit kvalitu přijímaného vysílání nejde, 
to technicky není možné. Nakonec jsme 
tedy osadili další zařízení s kartami, roz-
dělili kanály mezi tyto a problém je pryč. 
Nyní to vypadá jako práce na 5 minut, ale 
diagnostikou a nalezením problému se 
zabývalo mnoho specialistů nejen z naší 
firmy, ale i najatých od dodavatele obsahu  
a dále ze specializovaných firem. Ani vý-
robce zařízení neuměl poznat, že jeho kar-
ty jsou „OVERLOAD“. Mrzí nás problém, 
který trval cca týden.  Ale jsme rádi, že 
víme proč a víme jak. Nyní máme v kabe-
lovce opět o další čtyři kanály více, a to již 
v základní nabídce.

Jan Kropáček
jednatel Kabel Ostrov

KDE VZNIKLY PROBLÉMY S PŘÍJMEM  
TELEVIZNÍHO SIGNÁLU

PODZIMNÍ VÝLOVY SKONČILY

V OKOLÍ MĚSTA BYLY  
VYSAZENY NOVÉ ALEJE

Celkem sedmasedmdesát ovocných stro-
mů bylo v minulých dnech vysazeno na 
dvou místech v okolí Ostrova. Dobrovolní-
ci se pod vedením Martina Lípy z asociace 
Brontosaurus vydali na cestu směrem ke 
Květnové a také podél Boreckých rybníků. 

„Vysazovaly se jabloně, hrušně, višně a třeš-
ně. Akce se zúčastnilo zhruba dvacet dobro-
volníků, kteří prožili pěkný den a měli radost 
z vykonaného díla,“ říká Šárka Vaňková z od-
boru městských investic a správy ostrovské 
radnice.

Podle jejích dalších slov je potěšitelné, že se 
výsadby nových alejí účastnily i děti, které se 
stejně jako jejich dospělý doprovod dozvědě-
ly, jak správně postupovat při výsadbě dřevin. 
Strom si navíc všichni mohli označit cedulkami.

„Stromky byly vysazeny jak podél části 
asfaltové cesty vedoucí na Květnovou, tak 
podél cesty, která k rybníkům vede, kde se 
nachází pozůstatek pravděpodobně velmi 
staré výsadby s velkými exempláři jabloní  
a hrušní, které jsme v letošním roce nechali 
arboristicky ošetřit, a naší výsadbou tak bylo 
toto stromořadí doplněno,“ dodala Šárka 
Vaňková.

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

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

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

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

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

Nabídka pozemků v Horním Žďáru

POHLED DO HISTORIE

Spisovatel Václav Prokůpek byl předsta-
vitelem tzv. ruralistů, katolických spisova-
telů, což je skupina lidí, na které se časem 
zapomnělo. Ještě v době pražského jara se  
o nich psalo, mluvilo se o jejich rehabilita-
ci a osudech. Po roce 1990 jako by padla 
opona a už ani ve školních osnovách o nich 
není zmínka, čest výjimce, kterou předsta-
vují básníci Rotrekl, Renč a Jan Zahradníček.

Byli souzení v procesech, jejichž společ-
ným znakem byla příslušnost k tzv. Zelené 
internacionále, což byl název mezinárod-
ního sdružování agrárníků.

V čele snah o vytvoření společného 
programu spolupráce agrárních stran stáli 
Antonín Švehla a dr. Milan Hodža. Když 
se v r. 1928 konala v Praze valná hromada 
Mezinárodního agrárního byra, přihlásilo 
se do něj 17 stran různých států Evropy.

Druhá světová válka však rozhodla o osu-
du většiny těchto stran. Tam, kde dominanci 
získali komunisté, agrární strany byly po-
hřbeny jako tradiční bašty protikomunistic-
kého odporu. V ČSR nebyla po osvobození 
1945 existence agrární strany povolena.

Ve dnech 2.–4. července 1952 zasedal 
v Brně Státní soud, který soudil 15člennou 
skupinu intelektuálů.

Předseda senátu dr. Počepický, soudci 
z povolání dr. Mühlstein, Demczak, z lidu 
Blažek, Kadlec, zapisovatel Kroupa a pro-
kurátor dr. Karel Čížek. Obvinění byli: 
spisovatel Prokůpek, úředník dr. Stanislav 
Berounský, úředník dr. Oldřich Albrecht, 
redaktor Ladislav Jehlička, býv. ředitel 
nakladatelství Melantrich a Vyšehrad dr. 
Bedřich Fučík, advokát dr. Miloslav Ská-
cel, úředník Ing. Ladislav Karhan, historik 
doc. dr. Zdeněk Kalista, spisovatel dr. Josef 
Knap, básník Jan Zahradníček, býv. ředitel 
vinařského družstva Václav Hovězák, rol-
ník František Kadrnka a předseda Svazu 
producentů mléka Jan Langar. 

Jednání bylo veřejné, ale lístky na něj 
byly poskytnuty hlavně lidem z kultury  
a mladým angažovaným spisovatelům, mj. 
Ludvíku Kunderovi. Rodinám bylo umož-
něno se jednání zúčastnit, ale v počtu 
dvou na každého souzeného.

Dle prokurátora „jmenovaní již za první 
republiky byli typickými představiteli kul-
turní reakce“. Poukazoval na to, že někteří 
z nich přispívali do „fašistických“ časopisů 
Řád, Akord a Obnova, v nichž hlásali „va-
tikánskou fašistickou ideologii tzv. stavov-
ského státu“. Nezapomněl na to, kdo byl 
členem Národního souručenství nebo Ligy 
proti bolševismu. Ve svých dílech hlásali fa-
lešná hesla o věčnosti majetkových rozdílů 
mezi lidmi a hovořili o venkovu „jako jedné 

rodině“. Snažili se rolníky izolovat od stej-
ně vykořisťovaných dělníků… Se změnou 
poměrů v únoru 1948 se nesmířili, a proto 
v září 1948 založili pod vedením Kostohry-
ze a Renče protistátní skupinu, která měla 
spojení na emigraci v zahraničí. Za podpo-
ry Vatikánu a amerických imperialistických 
kruhů chtěli napomáhat k realizaci násilné-
ho zvratu politických poměrů u nás. Pro-
kůpek budoval síť důvěrníků a jako spojku 
používal dr. Sahánka, kterému pomohl 
k útěku do zahraničí. Také mu škodily akti-
vity ve prospěch vězněných osob a příprava 
útoku, jenž si kladl za cíl osvobodit z vězení 
býv. předsedu vlády Rudolfa Berana.

Třetí den byl vynesen rozsudek: Pro-
kůpek 22 let, Berounský 20 let, Albrecht  
20 let, Jehlička 14 let, Fučík 15 let, Skácel 
17 let, Karhan 18 let, Kalista 15 let, Knap 
11 let, Zahradníček 13 let, Hovězák 17 let, 
Kadrnka 5 let a Langar 7 let. 

Kdo to byl Václav Prokůpek 

Narodil se 11. července 1902 v Dolním 
Lochově v sedlácké rodině. Studoval reál-
né gymnázium v Jičíně a v Nové Pace. Po 
něm vysokou školu v Praze. Jeho student-
ské horování pro sociální spravedlnost ho 
přivedlo do KSČ, odkud byl pro své názory 
už v r. 1925 vyloučen.

Studium záhy ukončil a začal pracovat 
jako novinář v katolicky a venkovsky zamě-
řených listech, např. Selské listy a Brázda.  
R. 1925 založil s Knapem, Křelinou a Kno-
bem umělecký časopis „Sever a Východ“.

V r. 1930 obdržel od ministerstva zahra-
ničních věcí  stipendium ve výši 2 000 Kčs 
na cestu do severských zemí, kde studoval 
literaturu a kulturní poměry. V těchto le-
tech byl členem agrární strany a redakto-
rem Venkova. 

Založil také rodinu, ale nedlouho po na-
rození syna Jaroslava mu zemřela milovaná 
žena. Na její památku napsal v r. 1937 svůj 
nejčtenější román „Zakryto slzami“.

Byl mladý a už vzhledem k synkovi ne-
mohl zůstat sám. Znovu se oženil a usmálo 
se na něj štěstí. Dostalo se mu jemné, in-
teligentní a charakterní ženy Isabelly, která 
mu dala dceru Kristýnku. Prožívali šťastný 
rodinný život, ona byla pracovnicí čsl. vysla-
nectví v Haagu, později úřednicí v Opavě. 

Koncem r. 1938 pracoval v Opavě v re-
dakci časopisu Svobodná republika. Pak se 
stal redaktorem časopisu Svoboda v Brně, 
kde se s rodinou natrvalo usadil. 

Mezi jeho nejznámější prózy patří „Eso  
a bůh“ (1926) a „Ve stínu hor“ (1931). Vě-
noval se i literatuře pro děti - vzpomínko-
vá kniha „Naše hříbátko“ (1943).

Od r. 1928 byl členem Syndikátu čes-
kých novinářů (dále jen „SČN“) a od  
r. 1934 Moravského kola spisovatelů (dále 
jen „MKS“), pak se stal členem Syndikátu 
českých spisovatelů. Od r. 1944 byl v Lize 
proti bolševismu. Pro pozdější žalobu tak 
mohly být nalezeny dva body – kolabora-
ce a nepřátelský postoj k SSSR.

ZAKRYTO SLZAMI, OBESTŘENO LÁSKOU – JEDEN Z MNOHÝCH 
ZAPOMENUTÝCH

Václav Prokůpek
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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

Kolaborace spočívala v tom, že bylo ob-
jeveno jeho členství v Lize a podpis na tzv. 
„Pozdravné adrese“ Emilu Háchovi, kterou 
podepsali představitelé SČN, za MKS jeho 
funkcionáři, mezi nimi byl i on jako pokladník. 

Nepřátelství k SSSR bylo prokázáno ná-
lezem brožury „Krev a slzy – osud českých 
sedláků ve znamení srpu a kladiva“ (vyšla 
r. 1942 v Orbisu) u něj v bytě při prohlídce.

Po válce byl ředitelem Družstva MKS (za-
loženo v r. 1912 bratry Mrštíkovými, Petrem 
Bezručem a dalšími). Roku 1948 splynulo se 
Syndikátem českých spisovatelů. On sám 
byl po únoru 1948 z něj vyakčněn.

Přes půl roku marně hledal práci a nako-
nec jej v Nymburku zaměstnal jeho bratr 
František, stavitel, jako kresliče plánů. Poz-
ději se stal zástupcem vydavatelství Vy-
šehrad pro Moravu a později prodejcem 
v brněnském knihkupectví Vyšehrad.

Dne 3. května 1951 byl zatčen Lad. Jeh-
lička, pak 17. května 1951 Prokůpek. Po-
stupně další a jako poslední byl 24. srpna 
1951 zatčen Fr. Křelina. 

Ovšem sledování některých osob StB 
probíhalo již nějakou dobu, neboť jak 
je uvedeno v žádosti o sledování styků  
z 8. 12. 1948 na Kadrnku, Hovězáka a Pro-
kůpka, „tyto osoby mají pravděpodobně 
určitý styk se zahraniční agrární emigrací a 
jest zde domněnka, že jsou touto emigrací 
řízeny a připravovány na určité úkoly“.

Po vyšetřování v Brně, Praze, Litoměři-
cích byla 29. září 1951 vypracována první 
verze „trestního oznámení“, kdy vedoucím 
skupiny byl určen Kostohryz. 

Po soudu, kterým byl odsouzen na 22 
let, se po kratším pobytu ve věznici Bory 
dostal na Jáchymovsko /Nikolaj, Bytiz/, 
kde poznal práci v podzemí při těžbě ura-
nové rudy. Později pobýval také ve Valdi-
cích a na Pankráci.

V r. 1953 bylo ministerstvem informací 
a osvěty nařízeno vyřazení všech knih, na 
nichž byl jako autor uveden Kalista, Knap, 
Křelina, Prokůpek a Zahradníček.

Většina uvězněných ze skupiny byla 
propuštěna v rámci amnestie r. 1960. 
To se však netýkalo Renče, Kostohryze  
a Prokůpka. Prokůpek byl propuštěn jako 
poslední, na podmínku, 26. května 1964, 
se zdravotními problémy. Věnoval se pak 
překladatelské činnosti.

Cesta ke spravedlnosti
Sám Prokůpek podal žádost o obnovu 

řízení 6. června 1962. Později, dne 14. led-
na 1963, podal na ÚV KSČ novou žádost 
o revizi svých předchozích odsouzení. Vy-
líčil, jak na něm probíhalo vyšetřování za 
použití fyzického a psychického násilí. 

Případ byl šetřen Inspekcí ministra vnitra, 
kde 11. 6. 1963 vypovídal o způsobu vyšet-
řování: „… pak začal výslech mírným způ-
sobem, ale když jsem se nedoznával, opět 

používal násilí, … zavázal mi oči a tloukl mě 
po celém těle. Nařídil mi dělat dřepy až do 
úplného vyčerpání, přičemž jsem musel vy-
křikovat slova: ‚Jsem zrádce národa, špion  
a vrah,‘ až do úplného ochraptění. V tako-
vé atmosféře proběhl výslech celý den, kdy 
mě v noci odvezli do věznice na Pankráci 
do cely, kde stráž mně nařídila, že na zakle-
pání každou čtvrthodinu se musím posta-
vit do pozoru a podat hlášení, čímž mi byl 
znemožněn jakýkoliv odpočinek a spánek. 
Toto se opakovalo do 30. května 1951, kdy 
jsem byl uvedeným vyšetřovatelem tak 
zmlácen, že mne stráž bez mé žádosti před-
vedla k ošetření do nemocnice, kde mi po 
ohledání ran bylo nařízeno 16 dní zůstat 
ležet na cele a dávat si obklady.“

Dne 14. června 1963 kpt. Kochrda 
z Útvaru NZ – MV č. 2 Praha napsal na něj 
„Záznam o chování“:

„…. před příslušníky se staví jako loyál-
ní a smířený se současným vývojem jak 
v ČSSR, tak i ve světě. … Je horlivým stou-
pencem křesťansko-demokratického hnu-
tí a v tomto smyslu agituje mezi odsouze-
nými, zejména pro tuto myšlenku získává 
mladé odsouzené.

Mezi odsouzenými je považován za 
‚rovného politického vězně‘, který se s ko-
munisty nekompromitoval. V součas-
né době, kdy v tisku se objevují články  
o kultu osobnosti, je odsouzený Prokůpek 
ve svém živlu a vymáhá sobě a skupině 
odsouzených z jeho středu rehabilitaci. 
Výkon trestu na něho nepůsobí výchovně, 
podle mého názoru, kdyby tento člověk 
zde byl ještě 10 let, tak se nezmění.“

Závěr zprávy Inspekce doporučil obno-
vu řízení a „… Ke stížnosti odsouzeného 
Prokůpka na používání fyzického a psy-
chického násilí v průběhu vyšetřovací vaz-
by bylo zjištěno, že jeho stížnost je opod-
statněna, neboť jmenovaného vyslýchal 
vyšetřovací pracovník, který měl sklony 
k používání nátlaku při vyšetřování a 
v roce 1956 byl ze služeb MV propuštěn…“

Přes výše uvedené Prokůpek a dal-
ší obnovy řízení dosáhli až později. Dne 
21. února 1966 Krajský soud v Brně svým 
Usnesením ve věci Prokůpek a spol. roz-
hodl o novém projednávání věci, neboť 
konstatoval, že původní řízení bylo zatíže-
no různými vadami, zejména nesprávnými 
vyšetřovacími metodami.

Hlavní líčení obnoveného řízení pro-
běhlo v Brně u krajského soudu ve dnech 
24.–25. 5. a 15.–16. 6. 1966. Soud věc zno-
vu posoudil a konstatoval, že se někteří 
dopouštěli trestného činu podvracení re-
publiky, a vyměřil tresty: Prokůpek 4 a ½ 
roku. Zproštěni viny byli Kalista, Kuncíř, 
Kadrnka a již zesnulý Zahradníček.

Proti rozsudku se Prokůpek a další od-
volali a ve dnech 24. a 25. ledna 1967 se 

uskutečnilo odvolací řízení před Nejvyšším 
soudem. Senát NS za předsednictví dr. Jiří-
ho Hübnera rozhodl zprostit obžaloby Pro-
kůpka a další, neboť konstatoval, že společ-
né schůzky byly schůzkami přátel, literátů.

Mezi svědky vystoupila Jarmila Urbán-
ková, která dosvědčila, že Prokůpek bě-
hem války podporoval postižené spisova-
tele bez ohledu na politickou orientaci. I jí 
pomohl (hmotně a prací), když její man-
žel, člen KSČ, byl zatčen gestapem. Pod-
poroval i Josefa Horu, Marii Majerovou  
a Františka Halase.

V roce, kdy byli spisovatelé rehabilito-
váni, se o nich v tisku mlčelo. Jen Literár-
ní noviny přinesly 4. února 1967 krátkou 
zprávu, že byli NS zproštěni obžaloby.

Co dodat závěrem?
V. Prokůpek zemřel 22. května 1974 

v Brně. Ještě před odsouzením, už  
28. května 1952, dostala rodina stěhovací 
výměr z bytu a zůstala odkázána na milo-
srdenství lidí, zejména příbuzných, neboť 
byl všeobecně zákaz jakékoliv podpory 
„zločineckých živlů“, mezi něž byla zařa-
zena. Čtyři roky jeho manželka nedostala 
zaměstnání, až posléze byla přijata v Ko-
minickém družstvu…

Syn Jaroslav promoval na Vysoké škole 
lesnické s výborným prospěchem v říjnu 
1951. Zaměstnání v oboru nedostal a byl 
zařazen jako výpomocný elektrikářský 
dělník a pracoval v nemocnici u sv. Anny 
v Brně, kde dostal těžkou infekci očí,  
a z toho důvodu byl zproštěn vojenské 
služby, k níž byl odveden. Pak našel za-
městnání v Ústavu pro nerudní průmysl 
v Brně a ze svých prostředků živil mámu  
i sestru. Později mohl nastoupit zaměstnání 
odpovídající jeho vzdělání, jako lesní dělník 
v polesí Fryšava na Vysočině. Přesto neunikl 
zájmu StB, ale to už by byl jiný příběh…

Lubomír Modrovič

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

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

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

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

Nabídka pozemků v Horním Žďáru

POHLED DO HISTORIE

9. listopadu 2021, v symbolický den 
83. výročí Křišťálové noci, jsme v Ostrově 
odhalili již třetí stolperstein, tzv. kámen 
zmizelých. Malá upomínka v chodníku na 
další oběť holokaustu z řad obyvatel na-
šeho města. Kámen byl vsazen do chod-
níku před domem čp. 105 v Dlouhé ulici. 
Právě do tohoto domu se 26. července 
1881 narodil Ernst Keller, tehdy ještě jako 
Ernst Kohn. Rodiče David a Sofie Kohnovi 
provozovali v tomto domě obchod s ků-
žemi. Firma byla založena již v roce 1870. 
Rodina vlastnila dům pravděpodobně od 
roku 1876, kdy David Kohn žádal úřady  
o přestavbu a přístavbu tohoto domu. Sa-
motná firma byla založena již v roce 1870. 

Vraťme se ale zpět k Ernstu „Kellerovi“ 
Kohnovi. Ernst absolvoval 5 tříd obecné 
školy a 2 roky reálného gymnázia. Pozdě-
ji převzal obchod s kůžemi po svém otci. 
Na základě rozhodnutí c. k. místodržitel-
ství z 13. října 1909 byla Ernstu Kohnovi  
v jeho 28 letech výjimečně povolena změ-
na rodného jména. Od října 1909 je tak 
uváděn jako Ernst Keller, někdy také česky 
jako Arnošt Keller. Důvody, proč si změnil 
příjmení, nejsou v dochovaném záznamu 
uvedeny. 

31. května 1927 se ve farním kostele  
v Ostrově oženil s Magdalenou Schultes, 
dcerou hostinského ze Starého Sedla, 
která byla katolického vyznání. Manželé 
Kellerovi měli dvě dcery, Johanu a Evu. 
Rodina žila stále v domě v Dlouhé ulici, 
kde nadále provozovala obchod s kůžemi. 

Po záboru pohraničí v říjnu 1938, kdy se 
Ostrov stal součástí Německa, se zřejmě 
Ernstovi jako židovskému obchodníkovi 
nevedlo příliš dobře. 31. prosince 1938 

proto odjel na propustku z Ostrova do 
Prahy a žádal zde o azyl. Manželka jako 
„árijka“ však s dcerami zůstala v Ostro-
vě a požádala o rozvod. Manželství bylo  
v květnu 1939 rozvedeno. Ernst Keller 
našel v Praze útočiště u své 91leté matky. 
Ve své žádosti o povolení pobytu z ledna 
1939 uváděl, že se chce v Praze postarat o 
svoji nemocnou matku. Po její smrti ne-
hodlal v Praze zůstat, ale chtěl vycestovat 
do zahraničí. To se však již nestalo. 

23. dubna 1942 v 9.45 byl Ernst Keller 
v Praze II zadržen pro nenošení židovské 
hvězdy. Ještě téhož dne byl umístěn do 
cely č. 4 ve věznici bezpečnostního od-
dělení. Podle dochovaného protokolu o 
zadržení měl být za tento přestupek po-
nechán 6 týdnů ve vazbě. Vše ale bylo na-
konec jinak. Domů k matce se již nevrátil. 
12. května 1942 byl transportem Au č. 196 
deportován z Prahy do Terezína. Terezín 
byl ale jen přestupní stanicí. 17. května 
1942 byl v dalším transportu převezen do 
polského Lublinu, kde na předměstí zřídili 
nacisté koncentrační a vyhlazovací tábor 
Majdanek. Drtivá většina z 1 000 transpor-
tovaných Židů tohoto transportu Ay č. 
974 zahynula. Mezi oběťmi byl tak i Ernst 
Keller. Podrobnosti o jeho smrti však schá-
zí. Je tu i řada dalších nezodpovězených 
otázek. Jaký byl osud jeho matky Sofie 

Kohnové? Co se stalo s rodinou v Ostro-
vě? Ze stavební dokumentace je pouze 
zřejmé, že manželka provozovala obchod 
s kůžemi i v době války. Jaký byl její dal-
ší osud, co se stalo s dcerami, už bohužel 
nevíme. Byla rodina odsunuta, nebo žijí 
potomci Ernsta Kellera stále mezi námi? 
Snad se časem podaří alespoň některé 
otázky objasnit.

Díky tomuto nově odhalenému kame-
ni, drobné upomínce v dlažbě, nebude 
Ernst Keller, další oběť holokaustu z řad 
obyvatel Ostrova, zapomenut. Zapo-
menuti nejsou ani Louise a Fritz Löwen-
steinovi, kterým jsme odhalili v Nádražní 
ulici kameny zmizelých v loňském roce. 
Pomalu se daří nalézat další a další nová 
svědectví, a tak to jistě nebudou poslední 
kameny zmizelých v našem městě. 

Velmi mě těší, že se malé vzpomínkové 
akce zúčastnili nejen zástupci vedení měs-
ta, ale i představitelé karlovarské Židov-
ské obce, a obzvláště mě těší, že dorazila 
i řada vás, občanů Ostrova. Ještě jednou 
díky vám všem za důstojnou připomínku 
obětí holokaustu. Děkuji městu Ostrov 
a Miloši Bělohlávkovi z Chodova, že mi 
napomáhají tuto připomínku obětí holo-
kaustu realizovat. 

Josef Macke

KÁMEN ZMIZELÝCH – ERNST KELLER

Kámen zmizelých, foto Josef Macke

Ernst Keller, Národní archiv Praha



www.ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.cz 253www.ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.cz

SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři Ostrovského měsíčníku, 
milí spoluobčané.

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

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

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

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

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

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

Jan Bureš
starosta města

DEN SE STAROSTOU
Tradiční Dny se starostou, které 

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

PROČ SE LÍBAT POD TŘEŠNÍ
První máj je  tradiční český svátek 

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

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

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

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

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

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

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

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

Dita Poledníčková
manažerka cestovního ruchu

MěÚ Ostrov

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

Úryvek z lyricko-epické básně Máj
Karel Hynek Mácha

SPORT

Naši studenti dosáhli vynikajícího úspě-
chu na republikovém mistrovství střed-
ních škol v přespolním běhu, které se ko-
nalo 26. října v Novém Městě na Moravě. 

Chlapecký tým ve složení Lukáš Juránek, 
Jiří Donda, Radim Tokár, Štěpán Maaz, Da-
vid Gondzala, Matěj Kunz a Vojtěch Majer 
dosáhl na pětikilometrové trati na fantas-
tické první místo, a stali se tak mistry re-
publiky. 

Děvčata na své tříkilometrové trati ne-
zůstala o moc pozadu a ve složení Heidi 
Juránková, Johana Nováčková, Nela Ju-
ránková, Magdalena Schaferová, Viktorie 
Šmejkalová a Ivana Česáková obsadila tře-
tí místo, když nestačila pouze na týmy 
z Jablonce nad Nisou a z Třebíče. K to-
muto úspěchu výrazně přispěla Heidi Ju-
ránková, která byla mezi 35 závodnicemi 
nejrychlejší.

O výsledném pořadí vždy rozhodoval 
součet umístění čtyř nejlepších závodníků 
každého týmu.

Gratulujeme a doufáme v další úspěchy.
Radim Vrba

OSTROVŠTÍ GYMNAZISTÉ PŘIVEZLI ZLATO A BRONZ  
Z REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU

BADMINTONISTŮM TJ OSTROV SE DAŘILO
Turnaje po omezení jsou opět v plném proudu. V badmintonové aréně v Karlových 

Varech proběhl 7. 11. turnaj neregistrovaných hráčů v párových disciplínách. Mezi cca 20 
startujícími byli i hráči z oddílu badmintonu TJ Ostrov. Tradičně se opět dařilo. Ze dvou 
vypsaných disciplín získali dvě první místa,  jedno dělené druhé a dvě třetí. Za předvede-
né výkony jim patří poděkování a uznání. 
Oddíl pořádá dne 4. 12. v hale TJ Ostrov XII. ročník čtyřher a mixů. 
Více na www.badostrov.estranky.cz

Čtyřhra muži: 

1. Jan Šula ml. - 
Lukáš Tripal; 

2. Pavel Hauer - M. Vata-
schuck /Ostrov - K.Vary/;

3. Jan Šula st./Rad. Mojtek; 

7. Jan Žemlička/
D. Dvorník

Mix: 
1. Jan Šula st. 
- Jana Šulová; 

3. Jan Žemlička - 
Mart. Karbulková

Jiří Mácha  
předseda oddílu

TURISTÉ ZVOU:
 
4. 12.
Adventní pochod z Božího Daru do 
Oberwiesenthalu
5. 12.
Praha: Vycházka po stopách 
W. A. Mozarta
11. 12.
Zimní výlet do okolí Prahy – 
Za sv. Ludmilou do Tetína  
18. 12.
Advent u saských sousedů: 
Schwarzenberg im Erzgebirge
28. 12.
Předsilvestrovský výšlap 
ze Stráže n. Ohří do Jakubova

Všechny uvedené akce jsou vol-
ně přístupné i pro nečleny Klubu 
českých turistů. Bližší informace 
na  www.kctkvary.cz; fjw@volny.cz; 
603 209 270.

Úspěšní sportovci a studenti ostrovského gymnázia

Badmintonisté TJ Ostrov získali na karlovarském turnaji  
dvě první místa
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V případě zájmu kontaktujte město Ostrov, odbor majetku města: Milan Veselý, tel.: 354 224 915, 
e-mail: mvesely@ostrov.cz, Pavla Neumannová, tel. 354 224 911, e-mail: pneumannova@ostrov.cz

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

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

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

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

Nabídka pozemků v Horním Žďáru
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INZERCE

INFORMACE O VYDÁNÍ

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

TERMÍN UZÁVĚRKY
Uzávěrka pro příspěvky a inzerci

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

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

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

ŠÉFREDAKTOR
Roman Kořinek

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

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

GRAFIKA A TISK

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

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

FOTOGRAFIE NA TITULNÍ STRANĚ

INZERCE

see. think. act.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji touto cestou 

celému kolektivu 
Očkovacího centra 
Nemocnice Ostrov 

za jejich profesionální 
i mimořádně lidský přístup.

Štěpánová Marie

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

Lukáš Lerch, Josef Macke, Dita Poledníčková,
Ema Dubová

REDAKČNÍ RADA (A-Z)

Vydáno dne 1. prosince 2021.

do prosincového čísla je 10. prosince.

Ostrovský měsíčník přeje všem  
čtenářům klidné a pohodové Vánoce.
Autorka fotografie: Dominika Dostálová

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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KOSMETIKA
BURKYTOVÁ
Masarykova 1039 Ostrov
Tel.: 608 466 158
Mburkytova@seznam.cz

KADEŘNICTVÍ KATKA

Masarykova 1039
Ostrov 363 01
+420 774 206 009
 

Dne 3. 12. 1971 si před svědky 
řekli své „ano“ Božena a Vladimír 
Lesserovi z Ostrova. 

K 50. výročí jejich svatby jim pře-
jeme mnoho štěstí, zdraví a lásky 
do dalších společných let. Dcera 
Vlaďka a syn Tomáš s rodinami.

50. VÝROČÍ SVATBY

Město Ostrov prostřed-
nictvím odboru majetku 
města uveřejňuje na svých 
www stránkách https://
w w w. o stro v. c z / o d b o r-
-majetku-mesta/ds-1459/
p1=11266 k nahlédnutí 
seznam pozemků města 
Ostrov na listu vlastnictví.



www.ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.cz 273www.ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.cz

SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři Ostrovského měsíčníku, 
milí spoluobčané.

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

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

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

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

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

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

Jan Bureš
starosta města

DEN SE STAROSTOU
Tradiční Dny se starostou, které 

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

PROČ SE LÍBAT POD TŘEŠNÍ
První máj je  tradiční český svátek 

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

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

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

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

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

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

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

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

Dita Poledníčková
manažerka cestovního ruchu

MěÚ Ostrov

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

Úryvek z lyricko-epické básně Máj
Karel Hynek Mácha

VÝHERNÍ KŘÍŽOVKA

Vážení čtenáři, 
správné znění tajenky křížovky z minulé-

ho čísla je Louisa Löwenstein.  Z úspěšných 
luštitelů jsme vybrali Jarmilu Klimešovou  
z Ostrova, která si může v Infocentru 
domu kultury vyzvednout dvě volné vstu-
penky na vybrané představení Domu kul-
tury Ostrov. 

Tajenku křížovky z tohoto čísla zašle-
te nejpozději do 10. prosince na e-mail: 
mesicnik@ostrov.cz; případně doručte do 
Infocentra v Domu kultury Ostrov, Mírové 
náměstí 733, v zalepené obálce, označené 
„Ostrovský měsíčník“. Vždy uveďte celé 
své jméno a kontakt na vás. Ze správných 
odpovědí opět vylosujeme výherce, který 
získá vstupenky na některou z kulturních 
akcí Domu kultury Ostrov. Jméno výher-
ce zveřejníme v Ostrovském měsíčníku. 
Redakce měsíčníku vám děkuje za zájem 
o křížovku a přeje příjemné chvíle při luš-
tění.

Tvorbu křížovky zajišťuje grafická spo-
lečnost Alfasoft, s. r. o.

Významný šlechtic (viz tajenka), naroze-
ný 24. prosince 1487, převzal od otce os-
trovské panství roku 1515. Jen o rok pozdě-
ji se zasadil o vznik důlního společenstva, 
které začalo v bývalé osadě Konradsgrün, 
dnešním Jáchymově, s dolováním stříbra. 
Na bohatých ložiscích stříbra zakrátko 
vyrostlo druhé největší město království, 
dnešní Jáchymov. (Viz tajenka) nebyl jen 
zakladatel města, ale stál i u zrodu nové 
měny, jáchymovského tolaru, podle nějž je 
dodnes pojmenován americký dolar. (Viz 
tajenka) zahynul roku 1526 v bitvě proti 
Turkům u Moháče.

(red)

STĚHOVÁNÍ
ČR + EVROPA

chleRY
DO

L
bře
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tel./fax:
mobil:

353 220 554
602 444 940
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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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