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V novém roce přejeme pevné zdraví,
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AKTUALITY

Nabídka pozemků v Horním Žďáru
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
24 532 m2

Cena

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.

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
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SLOVO STAROSTY
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DEN SE STAROSTOU

Jan Bureš
starosta města Ostrova

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

TĚŠÍM SE NA KOMUNIKACI S VÁMI V ROCE 2022

Úryvek z lyricko-epické básně Máj
Karel Hynek Mácha

najdete mnoho informací o tom, jak park
postupně vznikal a jak vypadal v době své
největší slávy, kdy byl nazýván – a to právem, osmým divem světa. Ti, kdo holdují
virtuální a augmentované realitě, si také
přijdou na své! V Zámeckém parku, u Posvátného okrsku a Staré radnice je přivítá
projekt Znovuoživené Krušnohoří (více
info www.icostrov.cz/znk/). V Ostrově tak
ožije dávná historie města a jeho barokních staveb i významných osobností.
První máj je pro většinu Čechů příležito na něj nezanevřeli, přeji, abyste lásku
tostí,
jak druhému vyjádřit lásku. Mějme
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čtenářůmtřešeň
přeji pevné
zdraví!
parčíku Oty Hofmana za cukrárnou.
Dita
Poledníčková
Marek
Poledníček
manažerka
cestovního
ruchu
místostarosta
města Ostrova
MěÚ Ostrov

www.ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.cz
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SRDCE PRO OSTROV BUDE POMÁHAT
Nadační fond sousedské pomoci obyva ky na zřízení fondu, starosta města Ostrov nanční, tak v případě potřeby i materiální.
telům města chce zřídit radnice v Ostrově. Jan Bureš. Podle něho ale takový fond není Právě po vzoru obyvatelky Ostrova, která,
Fond Srdce pro Ostrov má spojit obyvate v žádném případě jen další městskou or ač sama zasažená, pomáhá druhým lidem
le města, firmy i místní samosprávu k sou ganizací se sociálním zaměřením. Má totiž se zdravotním postižením.
sedské pomoci těm, kteří se náhle ocitli spojovat hlavně obyvatele, firmy a institu
„I z tohoto důvodu chceme, aby se do
v tíživé
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nejen město, ale také firMěsto
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pozemky
pro výstavbu rodinných
zastupitelstvo, fond by mohl začít fungo
„Když se někdo ocitne ve složité situaci, my, které v Ostrově působí, i místní obykterý vybuduje obslužnou komunikaci
a přípojky sí� technické infrastruktury.
vat už od příštího roku.
může se spolehnout hlavně na ty nejbližší. vatelé. Z jejich zástupců bude následně
2
2
„V Jedná
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příběh parcel
A k nim,ovedle
rodiny, patří
rada fondu, která bude
sekotomu
21 inspiroval
stavebních
výměře
od také
821našimsousedo 1 složena
844 mi správní
.
jedné z obyvatelek našeho města Michaely dé. Kdo jiný by měl pomáhat Ostrovákům rozhodovat o tom, komu a v jakém rozsahu
Valentové.
Roky plochy
pomáhá shánět peníze na než
my, Ostrováci?” ptá se Bureš. Jím navr fond pomoc poskytne. A my všichni společVýměra
Cena
pomoc druhým2a asi není v Ostrově nikdo, žený fond přitom nemá suplovat ani soně bychom měli být zdrojem této pomoci
24 532 m
dle znaleckého posudku – 370 Kč/m2
kdo by neznal její Běh s čelovkou. Letos už ciální služby státu. Jeho cílem je organiza našim sousedům,” popisuje záměr Bureš.
bude posedmé a výtěžek z něj jde na cha- ce sousedské pomoci v případě závažných O záměru zřízení fondu rozhodlo zastu
Územní
studie
ritativní
účely. Jenže
kvůli těžké nemoci je událostí, jako jsou třeba požáry, nehody pitelstvo na svém jednání už 15. prosince.
samaStudie
odkázána
na invalidní
vozík ařešení
ná- a nebo
různéinfrastruktury
závažné nezaviněné
sociálnína webu města na adrese
(jj)
zástavby,
dopravního
technické
k nahlédnu�
kladné
rehabilitace,” říká iniciátor myšlen problémy. A to organizace pomoci jak fi
bit.ly/pozemky-horni-zdar

Nabídka pozemků v Horním Žďáru

Způsob prodeje
PODPORA
AMBULANTNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE V OSTROVĚ

Předpokládá
že sjako
investorem
nájemní
smlouvaměsta.
na pronájem
pozemků,
a to
doby am
„Plné znění
opatření
prodopodporu
Město
Ostrov se se,
stejně
další měsbudenasepsána
rozhodnutí
zastupitelstva
Pod okolních
vystavění
obslužné
komunikace
a
přípojky
sí�
technické
infrastruktury.
Nadále
bude
uzavřena
kupní
smlouva
ta v Karlovarském kraji i v rámci České poru města lze libovolně kombinovat bulantní lékařské péče bude zveřejněno
a dohoda
o zřízení
předkupního
a výhrady
zpětnétituly
koupě.
s dalšími
dotačními
Karlovarského na úřední desce města Ostrov,“ dodala na
republiky
rozhodlo
podpořit
ambulantpráva
ní lékařskou péči na svém území. Odbor kraje, zdravotních pojišťoven nebo Mini závěr místostarostka města.
Do doby eventuálního zajištění absentují
sociálních věcí a zdravotnictví byl radou sterstva zdravotnictví ČR.
města pověřen přípravou motivačního
Konkrétními opatřeními v rámci systé cí lékařské péče ve městě Ostrov doporučuje
systému pro získání podpory, který bude mu podpory budou například náborový odbor sociálních věcí a zdravotnictví obča
platit pro nově otevřené ordinace prak příspěvek ve výši 500 000 Kč, příspěvek nům města možnost podání stížnosti na
tických lékařů pro dospělé, praktických na vybavení ordinace ve výši 250 000 Kč nedostupnost lékařské péče https://nedo
lékařů pro děti a dorost, stomatologů nebo příspěvek ve výši 10 000 Kč studen stupnapece.mzcr.cz/, a to s ohledem na sku
i ostatních ambulantních specialistů. tům posledního ročníku lékařských fakult tečnost, že dostupnost péče pojištěncům je
„Materiál byl dne 15.12.2021 schválen nebo budoucím lékařům připravujícím primárně úkolem zdravotní pojišťovny. Vy
Zastupitelstvem města Ostrov,“ uvedla se na atestaci. Poskytnutí podpory je ze plněný formulář je doručen jak Ministerstvu
Ing. Jitka Bureš Samáková, místostarostka strany města Ostrov podmíněno fungová zdravotnictví, tak zdravotní pojišťovně
Kateřina Matyášová
města Ostrov a zároveň doplnila, že kaž ním dané lékařské praxe ve městě Ostrov
vedoucí odboru sociálních
dá žádost bude individuálně posouzena minimálně po dobu 5 let a povinností re
věcí a zdravotnictví
a rozhodnutí o rozsahu a výši podpory gistrovat určitý počet pacientů, kteří jsou
Městský úřad Ostrov
pro konkrétní ordinaci bude vždy záležet občany města Ostrov.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA A RADY MĚSTA V MĚSÍCI LISTOPADU
- RM na základě provedeného hodno
cení podaných nabídek schválila pořadí
nabídek dle návrhu komise a přidělila
veřejnou zakázku „Sběr, svoz a likvidace
biologicky rozložitelných komunálních
odpadů včetně rozmístění sběrných ná
dob na území města Ostrov“ dodavateli
s nabídkou č. 2 - Marius Pedersen, a. s.,
Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králo

vé, IČ: 42194920, s nabídkovou cenou
3 903 811,80 Kč bez DPH za 4 roky - jako
nejvýhodnější nabídce pro zadavatele.
- ZM na svém mimořádném jedná
ní vyhlásilo konání místního referenda
v souladu s ust. § 14 zákona č. 22/2004
Sb., o místním referendu na území města
Ostrov, o otázce: „Souhlasíte s tím, aby
zastupitelstvo města neschválilo změnu

č. 3 Územního plánu Ostrov?“ a stanovilo
dobu jeho konání na den 10. 12. 2021 od
12 hodin do 20 hodin.
Z důvodu vyhlášení nouzového stavu
vládou České republiky však stanovené
datum muselo být odloženo a zastupi
telstvo města musí rozhodnout o novém
datu konání referenda v termínu do 90
dnů od ukončení nouzového stavu. (jj)

PRONÁJEM PLNĚ ZREKONSTRUOVANÝCH BYTŮ
Město Ostrov v loňském roce pro těžené nájemné bylo 135,- Kč za m2. Výběrové řízení bude probíhat formou
střednictvím výběrových řízení obsadilo
Odbor městských investic a správy prá obálkové metody, spodní hranice nabíze
dvanáct plně zrekonstruovaných bytů vě rekonstruuje další čtyři byty dispozice ného nájemného bude znovu začínat na
v majetku města. V prosinci bylo radou 2+1 a v jarních měsících tyto byty opět 80 Kč za m2. Sledujte proto pravidelně Os
města schváleno uzavírání nájemních nabídne občanům, kteří jsou v Ostrově trovský měsíčník a www.ostrov.cz
V případě
zájmu zkontaktujte
odbortrvale
majetku
města:
Milan
smluv
k šesti bytům
posledního město
vý Ostrov,
či jeho částech
hlášení
nejméně
poVeselý, tel.: 354 224 915, Radka Klučková
e-mail:
mvesely@ostrov.cz,
Pavla
Neumannová,
tel.
354
224
911,
e-mail:
běrového řízení, kterého se zúčastnilo dobu posledních dvou let, nebo zde majípneumannova@ostrov.cz
odbor městských investic a správy
devatenáct uchazečů, a nejvyšší vysou po tuto dobu pracoviště či provozovnu.
Městský úřad Ostrov
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REKONSTRUKCE
BÝVALÉHO HOTELU MYSLIVNA NÁM PŘINÁŠÍ ŘADU PŘEKVAPENÍ
SLOVO STAROSTY
Poznatčtenáři
práci našich
předků měsíčníku,
z dob ně
Vážení
Ostrovského
kolik
století zpět se podařilo při odkrytí
milí spoluobčané.
novodobých
konstrukčních
vrstev
podlah
Společně vyhlížíme
konec
pandemie,
bývalého
hotelu
Myslivna.
Při
rekonstruk
těšíme se na rozvolňování a věříme, že
ci
došlo
k obnažení
barokních
tyto
těžké
časy na původních
nás nezanechají
přízákladů.
Z
dnešního
pohledu
a
plánova
liš hluboké stopy. Mnoho z nás
si jen
ného využití stavby bylo původní založení
občas uvědomí, jak moc nás tato doba
stavby nedostatečné, a proto musely být
změnila, a až čas ukáže, zda nám budou
staré základy posíleny betonem. V jedné
některé věci chybět více či méně.
z přízemních místností, která kdysi slouži
denbyla
v úřadě
otvírámnalezena
knihu došlé
la Každý
jako stáj,
pro změnu
pů

pošty. Knihu, která je většinu dní prázdná
a jen občas se v ní objeví dopis. Krásný papírový 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 kniha došlé pošty je většinou prázdná, moje
mailová schránka je každý den lidově řečeno 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 kamery 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 nezastavíš.

vodní
kamenná
podlaha,
které je
Dobré
a moderní
věci szesebou
alemož
větné snadno
vyčíst
umístění
jednotlivých
šinou
přinášejí
i cosi
špatného,
nepěkkoňských
stání včetně
odvodňovacího
ného,
nevkusného
a možná
i zlého. A to
kanálku.
Tento
nález
jsme
zdokumentovali
s sebou přinesla i tato doba. Pokud jsem
a ve spolupráci
projektantem
a památká
před
chvilkou spsal,
že přibylo
e-mailů,
ři
připravujeme
jeho
částečnou
tak musím zmínit i dotazy a prezentaci
vzkazy na
pod nerozbitným sklem. Překvapení na
sociálních
sítích, jako je Facebook nebo
nás čekalo také v prvním patře, kde dělníci
Instagram. A zatímco většina mnou opěv jedné z místností odhalili niku ve zdi, pů
vovaných
krásných papírových dopisů
vodně zdobenou freskou. Zajímavý prvek
měla
nějakou
standardní
úroveň,
bude samozřejmě
zachován,
ale komukresba
nikace přes sociální sítě a někdy i přes
e-maily tuto úroveň často postrádá.
A není to jen kultura projevu, je to bohužel často i agresivita. Právě sociální sítě
se hemží lidmi, kteří svou otázku uvozují 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 trenérů objevují noví epidemiologové, dendrologové a dopravní inženýři.
Chce se mi věřit, že to jsou ti samí,
kteří se dříve sešli v hospodě u piva, zanadávali 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, která v mnohých z nás bublá, soptí, a protože nemá kam, unikne pravděpodobně

PROČ SE LÍBAT POD TŘEŠNÍ
První máj je tradiční český svátek by se dala vyložit tak, že kvetoucí strom
Během rekonstrukce
budovy
Myslivny byla
původní
historická
dlažba
zamilovaných,
který se slaví
každoročje nalezena
připraven
k plození,
což jsou
vlastně
ně 1. května. Svátek má původ v české i mladí zamilovaní lidé. Říká se, že politradici, avšak své kořeny má i v kelt- bek zajistí dívce krásu na celý rok, a poské kultuře, kde se slaví svátek Bel- kud políbena nebude, možná i uschne.
tain, a germánské kultuře, kde se sla- Ale ani ten, kdo je singl, nemusí smutnit.
ví jako Valpuržin svátek. Tyto svátky První máj od pradávna odkazuje rovněž
Vstupy zdarma,
slevy až 50
do- na
Zámku.
Nabízí
se varianty
pro jednotlivce
oslavovaly
první květnovou
noc%,a den
spojení
člověka
s přírodou.
prava zdarma – to je Karlovarská re- i rodiny s dětmi na 2, 4 a 7 dnů. Každý dr
jako čas plodnosti a příchod jara.
A jak je to v Ostrově? Máte i vy své obgionální karta, kterou lze uplatnit žitel karty obdrží zdarma i tištěného prů
A kde se vlastně vzala líbací tradice líbené místo, kde si dáváte prvomájové
v Karlovarském kraji. Ostrov se za- vodce s nabídkou 80 míst a atrakcí v Kar
vřadil
květnu?
políbení pod rozkvetlou třešní, jabloní
do nabídky KV regionální karty lovarském kraji.
Prvomájové
líbání
pod
rozkvetlou
třešní,
stromem?
Vydáte
již se třetím objektem, a to zámkem či jiným
Kompletní
nabídka
tipůsea přinejmenceník jsou
jabloní
či
jiným
stromem
je
romantický
ším
v
tento
den
na
příjemnou
a jeho expozicemi, který přibyl ke kláš- na www.karlovyvarycard.cz/cs,procházku
kde na
zvyk,
který
se určitě
vyplatí udržovat
a jeho
okolníinformace
přírodou?aNebo
ternímu
areálu
- Posvátnému
okrsku Ostrovem
jdete všechny
potřebné
vždy
aa dodržovat.
siaktuální
naservírujete
rovnou
porci
Staré radnici.
místa, která
jsou v velkou
rámci tohoto
Podle některých
pramenů
je tento obojího?
Nejatraktivnější
místa
v celém Karlovar
projektu průběžně zařazena. Budete-li
zvyk starý
zhruba
stos let,
podle jiných
Určitě vyjděte
ven!kdy
Dobudete
přírodychtít
v okolí
ském
kraji lze
navštívit
Karlovarskou
re plánovat
dovolenou,
zů
je tu užkartou
od starověku.
Totiž už
ve však
sta- Ostrova,
rybníkům,
gionální
i bez ní. Držitelé
karty
stat právěk vBoreckým
Karlovarském
kraji astarému
poznat
rověkém
Říměvýhod.
se slavil
svátek,
který do
se koupališti
alespoň
dopřátelé,
ostrovského
získají
mnoho
Vstupy
zdarma
ho lépe, či nebo
přijedou-li
k vám
máte
nazýval Floralia
a byl
zasvěcen
parku
tipů zde:
www.
vybraných
památek,
objektů,
muzeí,bohyni
expo Zámeckého
tip na užitečný
dárek.(více
Informace
o prodeji
jaraturistických
a plodnostizajímavostí,
Flóře. V křesťanské
době icostrov.cz/ostrov-top-7).
Projděte
ho
zic,
lázní, bazénů,
KV card v Informačním centru
Na Zámku,
na
služby i za
sport,
či intimní,
alespoň křížem
na webukrážem
www.icostrov.cz/informacni-cent
byl gastronomii,
polibek považován
velmi
a všimněte si jeho novirum/ic-na-zamku/.
slevu
ně, ase
k tomu
zdarma
dopravu
a podnatřešní
tak směli
políbit
jen ti,po
již nek.
Krmítek pro veverky, které můžete
Karlových
Varech
a
Mariánských
Lázních
měli před svatbou. Zvyk, který má slíbit cestou nakrmit potravouDita
proPoledníčková
ně určenou
manažer
cestovního
–
ať
už
je
autobusová,
trolejbusová
či
la
celoroční krásu, zdraví, lásku a zamilova- z instalovaných automatů. Dále ruchu
devíti
Městský
úřad Ostrov
novkou.
Nověplodnost.
lze kartu Symbolika
zakoupit v zvyku
IC Na renovovaných zámeckých
nému páru
zastavení,
kde

kvůli špatnému stavu již nemůže být ob
novena. V prostorách prvního i druhého
patra začínají vznikat jednotlivé bytové
jednotky a i z tohoto, zatím ještě hrubé
ho stavu je zřejmé, že zde bude opravdu
krásné, atypické bydlení. Věříme, že první
nájemníci se budou moci nastěhovat za
čátkem roku 2023. O způsobu obsazování
těchto bytů vás budeme včas informovat.
Marek Poledníček
místostarosta města Ostrova

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 Městském úřadě Ostrov v zasedací místnosti rady města.

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

KARLOVY VARY REGION CARD NOVĚ V OSTROVĚ

Úryvek z lyricko-epické básně Máj
Karel Hynek Mácha

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

www.ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.cz
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AKTUALIZOVANÁ SMĚRNICE K ODTAHŮM VOZIDEL
Jako jiná města v republice, i město Os o umístění vozidla, a pokud si tento
trov řeší množství silničních vozidel, která vlastník vozidlo do 1 měsíce nepřevezme
jsou překážkami provozu, vraky, vozidly a neodstraní, pak úřad zajistí předání od
s ukončenou životností a odstavenými staveného vozidla osobě oprávněné ke
vozidly, na místních komunikacích a po sběru vozidel s ukončenou životností,
zemcích
ve správním
území
města Ostrov.
a to vše
na náklady
vlastníka.
Město
Ostrov
nabízí
pozemky
určené
proposledního
výstavbu
rodinných domů investoru,
Zejména vozidla s ukončenou životností Výzva se současně uveřejňuje na úřední
vybuduje
a přípojky sí� technické infrastruktury.
(dřívekterý
nazývaná
autovraky) obslužnou
a odstavená komunikaci
desce města.
2
vozidla
zabírajíseparkovací
místa, kterých parcel
MěstooOstrov
vydalood
v roce
2020
Jedná
o 21 stavebních
výměře
821
msměr
do 1 844 m2.
je v některých lokalitách města nedosta nici upravující problematiku odtahu výše nikacích a pozemcích ve správním území
tek. Úprava legislativy umožňuje o něco uvedených vozidel. Vydáním jednotné města Ostrov, byly v souladu se zákonem
Výměra plochy
Cena
a jednotné. Součástí směrnice jsou veškeré
lépe odstranit tato
vozidla z území města směrnice se sjednotil postup pro měst
2
2
24
532
m
dle znaleckého
posudku
– 370
Kč/m
oproti předchozím letům. Např. odstave skou
policii a Městský
úřad
Ostrov
tak, protokoly a výzvy pro majitele vozidel.
V roce 2021 nabyl platnosti nový zákon
ná vozidla, která ohrožují bezprostředně aby odtahy silničních vozidel a nakládání
životní
prostředí
nebo zdraví lidí, může s těmito vozidly, která jsou překážkami pro č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou
Územní
studie
životností,
který
převzal řešení vozidel
úřadStudie
nechatzástavby,
přemístit dopravního
na odstavnéřešení
par a vozu,
vraky,infrastruktury
vozidly s ukončenou
životnostína webu
technické
k nahlédnu�
města
na adrese
s
ukončenou
životností
(dříve tzv. auto
koviště,
bezodkladně informuje vlastníka a odstavenými vozidly na místních komu
bit.ly/pozemky-horni-zdar
vraky) ze zákona o odpadech. Současně
je v něm řešena otázka odstavených vozi
Způsob prodeje
del. V roce 2021 vyšel zákon č. 365/2021
kterýmpozemků,
se mění zákon
č. 361/2000
Předpokládá se, že s investorem bude sepsána nájemní smlouva na pronájem Sb.,
okolních
a to do
doby Sb.,
provozu
na pozemních
komunikacích,
vystavění obslužné komunikace a přípojky sí� technické infrastruktury. Nadáleobude
uzavřena
kupní smlouva
a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních ko
a dohoda o zřízení předkupního práva a výhrady zpětné koupě.
munikacích. Tento zákon č. 365/2021 Sb.
nabývá účinnosti dne 1. 1. 2022. Z těchto
důvodů byla směrnice o odtazích vozidel
v úzké spolupráci s Městskou policií Ost
rov přepracována tak, aby byla v souladu
s novou legislativou.
Dne 6. prosince 2021 Rada města Ost
rov Usnesením č. 1029/2021 tuto aktuali
zovanou směrnici schválila.
Hana Špičková
vedoucí odboru městských investic a správy
Městský úřad Ostrov
Vraky aut hyzdí ulice města

Nabídka pozemků v Horním Žďáru

OPILÝ AGRESOR SE SNAŽIL DÁT STRÁŽNÍKOVI FACKU
Když přijela záchranná služba, začal být
Hlídky Městské policie Ostrov měly Městské policie Ostrov Ladislav Martínek
i v minulých dnech napilno. Na pomoc si je s tím, že po převozu na oddělení byl mladý muž agresivní jak na záchranáře, tak na
zasahující strážníky. Jednomu ze strážní
přivolal asistent prevence kriminality, který muž hospitalizován.
Alkohol hrál významnou roli i v dalším ků dokonce chtěl dát facku, proto skončil
na služebnu oznámil, že u jedné z prodejen
na Mírovém náměstí se nachází muž, zřej zásahu strážníků. Ti byli kolem čtvrté ho v poutech a po vyšetření na záchytné sta
mě pod vlivem návykové látky, který bou diny odpolední vysláni na pomoc ženě, nici. Hlídku městské policie volal i zahrád
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mocnice Ostrov, kde bylo domluveno vy pokoušel dostat do vchodu za bývalou obě osoby jsou podezřelé z několika trest
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předtím užil návykovou látku,“ říká velitel tialkoholní záchytnou stanici v Sokolově.
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klubovna.
Pro Pro
zvýšení
zvýšení
kulturního
kulturního
vyžití
vyžití
v obci
v obci
www.ostrov.cz
| www.ostrovskymesicnik.cz
bylobylo
pořízeno
pořízeno
10 ks
10 pivních
ks pivních
setů,setů,
venkovní
venkovní
posezení
posezení
(2 ks
(2 lavice,
ks lavice,
1 ks1 stůl),
ks stůl),
party
party
stanstan
o o
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NECHTE SE NALÁKAT NA EXPOZICE I PROCHÁZKY
V Ostrově a okolí se můžeme vypravit vebního slohu. Klášterní kostel Zvěstování ská – 3 km dlouhá trať, která nabízí záži
za zážitky po celý rok, a tak nás nevlíd- Panny Marie nabízí v období Vánoc kromě tek i překrásný výhled na panorama hor.
nost pošmourných dnů nemusí rmoutit. stálých expozic Církevní umění západního Dětem jsou k dispozici dětské snowpar
Hrady a zámky bývají zpravidla přes Krušnohoří a Zničené kostely na Karlovar ky, instruktoři, kteří je naučí lyžovat, ale
zimní období zavřené. To se ale nevzta sku i tradiční výstavu betlémů. A letos ne i půjčovny, které disponují vybavením pro
děti i dospělé.
hory jsou bohaté
ledajakých!
Mezivýstavbu
klasikou jsou vysta
huje Město
k našemuOstrov
zámku. Celoročně
si lze jen tak
nabízí pozemky
určené
pro
rodinných
domůKrušné
investoru,
v zastřešené dvoraně prohlédnout panelo veny i betlémy indiánské, černošské a esky na sjezdovky a areály. Další a neméně pří
kterýovybuduje
a přípojky
sí� technické
infrastruktury.
jemné sjezdovky
jsou na Plešivci, ve skimácké. Ostrov je úzce
spjat s Jáchymovem
vou výstavu
historii zámkuobslužnou
a jeho zdařilé komunikaci
2
právě díky
rodu Šliků, od
kteří 821
zde nam
zámku
rekonstrukci,
expozici
Ostrovské parcel
Jedná ale
setaké
o 21
stavebních
o výměře
do 1 areálu
844 Novako
m2. na Božím Daru či v Nových
ho porcelánu. Berte ji jako ochutnávku žili a v Jáchymově bohatli těžbou stříbra Hamrech, Potůčkách, Perninku či Nápravě
ze sbírky porcelánu značky PULS - z pro a ražbou tolaru. Unesco-montánní turistice v Jáchymově. Každý si tedy může vybrat
Výměra plochy
Cena
z bohaté nabídky i finanční zátěže. Pokud
dukce kdysi slavné
ostrovské porcelánky sice na půl roku odzvonilo a doly se pro ná
2
24
532
m
dle znaleckého
– 370
Kč/m2
si netroufáte na hory, romantickou pro
zavřely, posudku
ale Královská
mincovna
Pfeiffer & Löwenstein Schlackenwerth. vštěvníky
Expozice představí porcelánové skvosty nabízí zajímavé expozice na téma dolování cházku můžete zažít i v blízkém Lesoparku
i mokka
soupravu
Calais, kterou si oblíbil a také pro milovníky nerostů jejich ucele Borecké rybníky. Uděláte si krásné fotky
Územní
studie
v přírodní
zimní
sbírku infrastruktury
obdivovanou i kodborníky.
např.Studie
prezident
T. G. Masaryk,
a její řešení
repli a nou
zástavby,
dopravního
technické
nahlédnu�Tina webu
města
nascenérii.
adrese
Dobít baterky pak můžete v bazénech či
ku nabízí
v prodeji i zámecké infocentrum. z vás, kdo jste ještě neviděli unikátní Expo
bit.ly/pozemky-horni-zdar
Další z expozic, kterou lze stále navštívit, zici knihovny latinské školy, tak rozhodně saunách. Jáchymov nabízí koupání v Aqu
je ta o významném šlechtickém rodu Šli neváhejte! Expozice je umístěna do všech acentru Agricola s tematickým Saunovým
Způsob
prodeje
ků, který
zde působil.
Zpestří ji krátký film původních renesančních prostor suterénu dolem. Ostrov má svou oblíbenou měst
Předpokládá
se,Ostrova.
že s investorem
sepsána
nájemní
na pronájem
okolních
pozemků,
a toráda
do uvítá
dobyjak své
saunu,
jejíž obsluha
a vytváří
taksmlouva
neopakovatelný
do skou
z historických
milníků
Návštěvníbuderadnice,
takkupní
nováčky,
kteří se sauno
jem spojení
architektury
i knižních pamá
ci obdivují
meč obslužné
kata Mydláře
i šlikovskou
vystavění
komunikace
a přípojky
sí� technické
infrastruktury.
Nadáleskalní
budepříznivce,
uzavřena
smlouva
teka výhrady
z dob renesance.
Interaktivní formou váním chtějí začít. Jde totiž o bezvadný pro
mincovní
kazetuo zřízení
– národní
kulturní papráva
a dohoda
předkupního
zpětné koupě.
mátku. Novinkou letoška je multimediál budete přeneseni do doby 16. a 17. století. středek pro posílení obranyschopnosti, de
ní expozice Zámecká zahrada v Ostrově Uvidíte počátky těžby, ražbu mince i knih toxikaci, regeneraci, ale i relaxaci a hubnutí.
Tipů, kam vyrazit v zimě v Ostrově
v proměnách času, která našla své umístění tisk. Z vystavených exponátů lze obdivovat
v sala terreně zámku. Kdo se s fakty důsled např. Svazek 12 knih o hornictví od slavné a okolí, je dost, nemyslíte? Další nabídku
ně seznámí, už nikdy neprojde ostrovským ho Georgia Agricoly nebo Ptolemaiův at naleznete na portále zivykraj.cz.
Za obě ostrovská informační centra
Zámeckým parkem jen tak, bez povšim las, jehož první výtisk se datuje k roku 150
nutí. Pochopí totiž, jak silného genia loci si a zajímavostí je, že dosud tvoří 40 % map ve i detašovaná pracoviště na Staré radnici
a v klášterním areálu Vám přeji, aby byl
s sebou park již několik staletí nese. Zámec školních atlasech.
Z Jáchymova už je to jen kousek na hory. pro Vás rok 2022 bohatě okořeněný zá
kou zahradu návštěvníci spatří ve všech
jejích vývojových etapách včetně té, kdy Skiareál Klínovec je natěšen na své přízniv žitky v oblasti cestování, památek, kultury
byla nazývána osmým divem světa. Dalším ce lyžování, kteří si minulou sezonu kvůli i sportovních aktivit! Tyto si užijte za stálé
zajímavým místem, které nabízí krátkodo covidovým omezením a uzavřením areálů ho a pevného zdraví!
Dita Poledníčková
bé výstavy i stálé expozice, je Stará radnice, svůj oblíbený sport neužili. Připraveno je
manažer cestovního ruchu
nyní s novým prostorem galerie Podhoubí. 31 km sjezdovek. Chloubou areálu je sjez
Městský úřad Ostrov
Tato památka je zajímavá i z hlediska sta dovka alpských rozměrů zvaná Jáchymov

Nabídka pozemků v Horním Žďáru

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
Borecké rybníky. Foto: Tereza Fialová
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SLOVO
MĚSTSKÁSTAROSTY
KNIHOVNA DĚKUJE ZA PŘÍZEŇ A ZVE NA ZAJÍMAVÉ AKCE V LEDNU
Vážení
čtenářia Ostrovského
měsíčníku,
Milí čtenáři
příznivci knihovny,
chtěli
milí
spoluobčané.
bychom
vám do roku 2022 popřát hodně
Společně
vyhlížíme
pandemie,
štěstí,
splněných
přání akonec
především
zdraví
těšíme
se na
rozvolňování
věříme,
že
a pohodu.
Rádi
bychom váma také
podě
kovalitěžké
za vašičasy
přízeň,
kterou
k naší knihov
tyto
na nás
nezanechají
příně chováte.
přes náročné
stálesinaše
liš
hluboké I stopy.
Mnohoroky
z nás
jen
služby využíváte,
utvrzuje
v tom,
že
občas
uvědomí,což
jaknás
moc
nás tato
doba
naše prácea dává
Snažíme
se dělat,
co
změnila,
až čassmysl.
ukáže,
zda nám
budou
je v našich
silách,
a především
s úsměvem
některé
věci
chybět
více či méně.
naKaždý
tváři. Věříme,
že nám
nový knihu
rok přinese
den v úřadě
otvírám
došlé
ještě
více
možností
k
setkávání
nežprázdná
ten mi
pošty. Knihu, která je většinu dní
život se
sevkonečně
doKrásný
normální
anulý
jen aobčas
ní objevívrátí
dopis.
paho
režimu,
na
který
jsme
byli
zvyklí.
pírový dopis. Nedávno jsem si vzpomněl
v loňském
rocePoštovní
jsme bylischránka
nuceni
naTaké
Wolkerovu
báseň
zrušit spoustu akcí nebo přesouvat jejich
a uvědomil jsem si, že za pár let mohou
termíny, stejně jako v roce 2020. Doufáme,
z našich ulic úplně zmizet. Svět jede úplně
že v roce 2022 se už nic takového opako
vvatjiném
tempu, a zatímco zmiňovaná kninebude. Věříme, že si vyberete nejen
ha
došlé
většinou
prázdná,
moje
z nabídkypošty
akcí,jeale
především
z nabídky
mailová
schránka
je
každý
den
lidově
řeknih, časopisů, filmů, hudebních nosičů…
čeno
k
prasknutí.
Asi
jste
si
také
všimli,
jak
Můžete u nás brouzdat po internetu, vyu
moc
se připojení,
elektronická
komunikace
rozšířila
žít wi-fi
zapůjčit
si notebook,
za
ahrát
jaksičasto
se
pohybujeme
v
takzvaném
na Nintendo Switch, dát si turnaj ve
kyberprostoru.
se učívyužít
online,
porady
stolním fotbálku,Děti
můžete
také
naše
na
úřadě
vedeme
přes
počítačové
kamereprografické služby – kopírování, tisk,
ske
ry
a běžná
jednání už kroužkovou
také v dnešnívazbu,
době
nování,
termovazbu,
nevyžadují
účast.výrobu placek.
laminování,osobní
balení knih,
Až
do této roce
chvíle
by pro
se dalo
že je
V loňském
jsme
vás říci,
připravili
kromě
těch knižních
takéa další
novinky
vše
relativně
v pořádku,
možná
bych
použil i ono známé: Pokrok prostě nezastavíš.

a moderní
věci s sebou
ale prv
vět– Dobré
KNIHOBOX
a KLUBOVNU.
Jsme
šinou
přinášejív inašem
cosi špatného,
ní knihovnou
kraji, kteránepěknabízí
ného,
nevkusného
a možná
i zlého.právě
A to
možnost
bezkontaktních
výpůjček,
sdíky
sebou
přinesla i tato
Pokud jsem
KNIHOBOXU.
Jakdoba.
to funguje?
Jed
noduše
si přes psal,
on-line
před
chvilkou
že katalog
přibylo knihovny
e-mailů,
vyberete
knihu
a zaškrtnete
Odlo
tak
musím
zmínit
i dotazytlačítko
a vzkazy
na
žení do Knihoboxu
(podrobný
návod
na
sociálních
sítích, jako
je Facebook
nebo
leznete na našem
webu).
Až bude
Instagram.
A zatímco
většina
mnouobjed
opěnávka připravena,
budeme
vás informovat
vovaných
krásných
papírových
dopisů
pomocí
SMS čistandardní
e-mailu. Objednané
knihy
měla
nějakou
úroveň, komusi
můžete
vyzvednout
kdykoli
24
hodin
nikace přes sociální sítě a někdy i přes
denně, 7 tuto
dní vúroveň
týdnu. Po
přečtení
stačí
e-maily
často
postrádá.
knihy
vložit
do
Biblioboxu
a
my
je
opět
A není to jen kultura projevu, je to boodečteme
vašeho čtenářského
konta.
hužel
častozi agresivita.
Právě sociální
sítě
Můžete si tedy půjčovat a vracet knihy,
se hemží lidmi, kteří svou otázku uvoaniž byste vstoupili do budovy knihovny.
zují urážkou tázaného, svůj názor uvádí
Další zmiňovanou novinkou je KLU
útokem
na morální a nezřídka i fyzické
BOVNA. Jedná se o nové oddělení knihov
vlastnosti
toho
druhého.
Velmi počítači,
často se
ny, které je
vybaveno
herními
kromě
tradičních
expertů
na
zahraniční
YouTube koutkem a virtuální realitou.
vztahy,
fotbalových
a hokejových
trenéPřijďte si
ji prohlédnout
a případně
vy
rů
objevují
noví
epidemiologové,
zkoušet. Otevřeno je každé pondělí a denstře
drologové
dopravní
du od 13 doa 18
hodin. inženýři.
Chce
se
mi
věřit,
že stoakcemi
jsou tipro
samí,
Již od ledna začínáme
ve
kteří
se
dříve
sešli
v
hospodě
u
piva,
zařejnost. K začátku roku v knihovně neod
nadávali
rozebrali
situaci
ve
myslitelněsi,patří
tradičníaktuální
tříkrálový
koncert
městě
i vesboru
státě,Orbis
pohádali
navzájem
pěveckého
pictusse,
Ostrov,
a ani
se
poslali
rozešli
domů.chy
Šlo
letos
tomuněkam
nebudeajinak.
Dálesenebude
Relaxační vypuštěnou
malování propáru.
dospělé,
Karet
obět
takzvanou
Páru,
která v mnohých z nás bublá, soptí, a protože nemá kam, unikne pravděpodobně

ní podvečer, výstavy, Večer s bylinkářkou,
bude se konat poslední díl Kurzu 3D tisku
pro začátečníky a do Klubovny si může
te přijít zahrát karetní fantasy hru Magic
the Gathering nebo se zúčastnit herního
turnaje v počítačové hře Among Us.
Veškeré informace o akcích a službách
knihovny naleznete na https://mkostrov.
cz/, www.facebook.com/knihovnaostrov.
Sledovat nás můžete také na instagramu.
Uvítáme jakékoli dotazy a náměty. Zasílat
je můžete na info@mkostrov.cz, nebo vo
lejte,tybudeme
Naše sítě.
NOVÉA telefonní
na
zmíněnérádi.
sociální
protože
číslo
je
354
224
970.
Telefonní
číslo nažemo
jsem optimista a chci věřit tomu,
až
bil je stále stejné - 773 546 490. Komplet
zase
budeme chodit upouštět páru
ní telefonní seznam naleznete na našich
k pivu, agresivita v kyberprostoru klesne,
webových stránkách (mkostrov.cz).
velmi
se přimlouvám, aby v nejbližší vlně
Máte-li zájem o některou z našich akcí,
rozvolňování
i hospody.
REZERVUJTE byly
SI, prosím,
vstupenku. Při
Janstát,
Bureš
malém počtu rezervací se může
že
starosta
města
bude akce zrušena. Rezervaci lze provést
telefonicky, e-mailem, osobně, ale také
on-line na našich webových stránkách,
přímo u vybrané akce. Rezervovanou
Tradičníje nutno
Dny se
které
vstupenku
dostarostou,
7 dnů vyzvednout,
zrušila
pandemie
koronaviru, jsou
poté
dojde
k jejímu zrušení.
zpět.
První
uskuteční
ve středu
Přejeme
vámsehodně
štěstí, veselou
mysl
odTěšíme
15 hodin
nanávštěvu.
Města 19.
chuťkvětna
do života.
se na vaši
ském úřadě Ostrov vkolektiv
zasedací
MKmístOstrov

DEN SE STAROSTOU

nosti rady města.

LETOHRÁDEK JE V ZIMNÍ SEZONĚ VEŘEJNOSTI UZAVŘEN
PROČ
SE LÍBAT POD TŘEŠNÍ
Byl pozdní
večer
– první máj
pracemi
v porcelánu
a ve–skle.
Na jaře budou návštěvníci Letohrád - tedy
Přes zimní sezonu až do května 2022 je
PrvníLetohrádku
máj je tradiční
českýparku
svátek
budova
v Zámeckém
ve
zamilovaných,
slavíprobíhá
každoročřejnosti uzavřena.který
V tutosedobu
pra
videlně
každý rok
technická
údržba vbudovy
ně
1. května.
Svátek
má původ
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a přípravaavšak
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sezonu.
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svéturistickou
kořeny má
i v keltzůstanou
expozice
skéZamčeny
kultuře,
kde sestálé
slaví
svátekhisto
Belrického
porcelánu,
které
nabízí
pohled
do
tain, a germánské kultuře, kde
se slahistorie
porcelánových
výrobků
Karlovar
ví jako Valpuržin svátek. Tyto svátky
ského kraje, první
ale i výrobky
světové
produk
oslavovaly
květnovou
noc
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Příznivci
porcelánových
skvostů
jako čas plodnosti a příchod jara. však
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ve
A
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vzalazámek
líbacínabízí
tradice
své
stálé
expozici
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dvoraně
zámku
výběr
v květnu?
produktů z nejucelenější
sbírky ostrovské
Prvomájové
líbání pod rozkvetlou
třešní,
ho porcelánu zn. PULS od slavné porce
jabloní či jiným stromem je romantický
lánky Pfeiffer & Löwenstein. Expozice je
zvyk, který se určitě vyplatí udržovat
otevřena celoročně.
a dodržovat.
Zámecký park s jeho dominantou Le
Podle některých
tento
tohrádkem
si mohoupramenů
domácí je
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zvyk
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etapách,
kdy bylaZvyk,
nazývána
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by
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Více informací
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http://www.letohra
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„MEZI SKLEM
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zval
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lásce
hlas,
je
připraven k plození,
což jsou
A PORCELÁNEM“.
Výstavní
výběrvlastně
před dekostrov.cz/
kde borový zaváněl háj…
Dita Poledníčková
deseti lidé.
výtvarných
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mladípráce
zamilovaní
Říká se, umělců
že policestovního
ruchu
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Karlovarského
kraje,
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se
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kud políbena nebude, možná i uschne.
z materiálů
typických
tentosmutnit.
region
Ale
ani ten, kdo
je singl,pro
nemusí
První máj od pradávna odkazuje rovněž najdete mnoho informací o tom, jak park
na spojení člověka s přírodou.
postupně vznikal a jak vypadal v době své
A jak je to v Ostrově? Máte i vy své ob- největší slávy, kdy byl nazýván – a to prálíbené místo, kde si dáváte prvomájové vem, osmým divem světa. Ti, kdo holdují
políbení pod rozkvetlou třešní, jabloní virtuální a augmentované realitě, si také
či jiným stromem? Vydáte se přinejmen- přijdou na své! V Zámeckém parku, u Poším v tento den na příjemnou procházku svátného okrsku a Staré radnice je přivítá
Ostrovem a jeho okolní přírodou? Nebo projekt Znovuoživené Krušnohoří (více
si naservírujete rovnou velkou porci info www.icostrov.cz/znk/). V Ostrově tak
obojího?
ožije dávná historie města a jeho barokUrčitě vyjděte ven! Do přírody v okolí ních staveb i významných osobností.
Ostrova, k Boreckým rybníkům, starému
První máj je pro většinu Čechů příležikoupališti nebo alespoň do ostrovského tostí, jak druhému vyjádřit lásku. Mějme
Zámeckého parku (více tipů zde: www. se i přírodu kolem nás rádi v každé roční
icostrov.cz/ostrov-top-7). Projděte ho době.
křížem krážem a všimněte si jeho noviTip: Krásnou třešeň najdete naproti
nek. Krmítek pro veverky, které můžete parčíku Oty Hofmana za cukrárnou.
cestou nakrmit potravou pro ně určenou
Dita Poledníčková
z instalovaných automatů. Dále devíti
manažerka cestovního ruchu
renovovaných
zámeckých
zastavení,
MěÚ Ostrov
Letohrádek
je v zimní
sezoněkde
veřejnosti uzavřen. Foto: Tereza Fialová
www.ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.cz
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KNIHOVNA

Nabídka pozemků v Horním Žďáru
Město Ostrov nabízí pozemky určené pro výstavbu rodinných domů investoru,
ZAVŘENO:
1. 1. 2022
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
ledenplochy

VÝSTAVA Cena
FOTOPLÁTEN

Územní
ledenstudie

VE SVÉM ŽIVLU

5.
1. (16.00)
Způsob
prodeje

KARETNÍ PODVEČER

7. 1. (15.30)

KURZ 3D TISKU PRO ZAČÁTEČNÍKY III.

7. 1. (16.00)

MAGIC THE GATHERING

vstupné dobrovolné

9. 1. (17.00)

ORBIS PICTUS

vstupné dobrovolné

13. 1. (15.30)

RELAXAČNÍ MALOVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ

vstupné dobrovolné

14. 1. (16.00)

HERNÍ TURNAJ: AMONG US

vstupné dobrovolné

27. 1. (17.00)

VEČER S BYLINKÁŘKOU

vstupné dobrovolné

24 532 m2

dle znaleckého posudku – 370 Kč/m
- výstava; autor:
Lubomír Štika

2

Studie zástavby, dopravního řešení a technické infrastruktury k nahlédnu� na webu města na adrese
- výstava fotografií z Nového Zélandu; autorka: Vlaďka Kennett
bit.ly/pozemky-horni-zdar
vstupné dobrovolné

Předpokládá se, že s investorem
bude pro
sepsána
nájemní smlouva
na pronájem
okolních
a to karetních
do doby
- podvečer
dospělé,
v klidném
prostředí,
vepozemků,
znamení
vystavění obslužné komunikace
a
přípojky
sí�
technické
infrastruktury.
Nadále
bude
uzavřena
kupní
smlouva
her
a dohoda o zřízení předkupního práva a výhrady zpětné koupě.
- poslední

díl kurzu o 3D tisku; lektor: Jakub Krejčí

50 Kč (30 Kč; 70+ zdarma)

- Přijďte si do Klubovny zahrát karetní fantasy hru „Magic
the Gathering”, která je vhodná k obohacení angličtiny a rozvoji
myšlení

- tradiční tříkrálový koncert známého pěveckého sboru z Ostrova
- relaxační odpoledne s antistresovými omalovánkami
- lokální

turnaj v počítačové hře Among US; pro nejlepší hráče
budou připraveny symbolické ceny
- povídání

o bylinkách a jejich vlivu na zdraví s Kateřinou Bílkovou
Aktuální informace naleznete na webu či Facebooku knihovny.
Vstup na akce se bude řídit aktuálními nařízeními.

Rezervujte si vstupenky.

V případě zájmu kontaktujte
město
Veselý, tel.: 354 224 915,
354 224
970 Ostrov, odbor
773 majetku
546 490 města: Milan
info@mkostrov.cz
e-mail: mvesely@ostrov.cz, Pavla Neumannová, tel. 354 224 911, e-mail: pneumannova@ostrov.cz
mkostrov.cz
@KnihovnaOstrov
mestskaknihovnaostrov
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KULTURA

SLOVO STAROSTY

Program Domu kultury Ostrov 01 / 22

Dobré a moderní věci s sebou ale většinou přinášejí i cosi špatného, nepěk#kulturaostrov #kinoostrov
ného, nevkusného a možná i zlého. A to
s sebou přinesla i tato doba. Pokud jsem
před14.chvilkou
že17.00
přibylo
e-mailů,
27. a 28. ledna 17.00 hod., vstupné 120 Kč
ledna 19.30 a psal,
15. ledna
hod., vstupné
Kč
tak 100
musím
zmínit i dotazy a vzkazy na
MOJE KRÁSNÁ PŘÍŠERKA
sociálních
sítích, jakoODDÍL
je Facebook nebo
SEBEVRAŽEDNÝ
Princezna Barbara není žádné uťápnuté stvoření
a nenechá si od tatínka krále nic přikazovat. Jako
Těšte se na A
partu
nejdegenerovanějších
Instagram.
zatímco
většinadelikventů
mnou opěsprávná rebelka se rozhodne z paláce utéct. V lese
světa DC, kteří umírají touhou zachránit svět.
vovaných
krásných papírových dopisů
narazí na strašidelnou lesní příšeru, ale protože ona
Režie: James Gunn.
mělaUSA,nějakou
standardní
akční / dobrodružný
/ fantasy, úroveň,
české titulky,komuse jen tak vylekat nenechá, otočí život Bogeyho
(*15), přes
132 min.sociální sítě a někdy i přes
vzhůru nohama a začne v lese diktovat svá vlastní
nikace
pravidla. Režie: Viktor Glukhushin, Maksim Volkov.
e-maily tuto úroveň často postrádá.
Rusko, animovaný, 100 min.
20. a 21. ledna 17.00 hod.,
A není
to130jenKč kultura
je to bo- na ty zmíněné sociální sítě. A protože
vstupné
dospělí 110 projevu,
Kč děti
a 29. ledna 19.30
hod., vstupné
130 Kč že až
hužel
často i2agresivita. Právě sociální sítě jsem27.optimista
a chci
věřit tomu,
ZPÍVEJ
se hemží
lidmi,
kteří
svou
otázku
zase MORBIUS
budeme chodit upouštět páru
Parta ze Zpívej
se snaží
proniknout
do vyšších
pater uvoto dokázala, musísvůj
získat názor
na svou uvádí
Jedenagresivita
z nejpodmanivějších
a nerozporuplnějších klesne,
zují šoubyznysu.
urážkouAbytázaného,
k pivu,
v kyberprostoru
stranu legendu,
která se zařekla,
že už nikdy i fyzické
filmového světa značkyaby
Marvel,
jehož
útokem
na morální
a nezřídka
velmihrdinů
se přimlouvám,
v nejbližší
vlně
nevystoupí. Režie: Garth Jennings, Christophe
představitelem je Oscarem oceněný Jared Leto,
vlastnosti
toho
druhého.
rozvolňování
byly
Lourdelet. USA,
který se ve snímku
měníi hospody.
v charismatického
animovaný,
110 min. Velmi často se
kromě tradičních expertů na zahraniční
Jan Bureš
antihrdinu Michaela Morbiuse.
Režie: Daniel Espinosa.
20. a fotbalových
22. ledna 19.30 hod.,
vstupné 140 Kč trenévztahy,
a hokejových
starosta města
USA, akční / horor / sci-fi / thriller, min.
SRDCE NA
rů objevují
novíDLANI
epidemiologové, denLáska se naavěk
nebo na místoinženýři.
neohlíží. Nikdy
drologové
dopravní
28. ledna 19.30 a 29. ledna 17.00 hod.,
nevíme, kdy a kde nás potká. Kdykoliv a kdekoliv
vstupné 130 Kč
Chce
se
mi
věřit,
že
to
jsou
ti
samí,
.....třeba v kině....Režie: Martin Horský.
Tradiční
Dny se starostou, které
KLAN GUCCI
kteříČesko,
se dříve
komedie, sešli
91 min. v hospodě u piva, zaInspirován
šokujícím
skutečným
příběhem impériajsou
zrušila
pandemie
koronaviru,
nadávali si, rozebrali aktuální situaci ve
21. ledna 19.30 a 22. prosince 17.00 hod.,
italského
módního
domu.
zpět.
První
se
uskuteční
ve středu
městě
i ve státě, pohádali se, navzájem
vstupné 120 Kč
Režie: Ridley Scott.
19.
května
od
15
hodin
se poslali někam a rozešli se domů. Šlo
USA, životopisný / drama / thriller / krimina
českéMěstSPENCER
ském
úřadě
Ostrov
v
zasedací
místtitulky,
(*15),
164
min.
o takzvanou
vypuštěnou páru. Páru, kteFilm Spencer je imaginací toho, co se mohlo během
nosti
rady
města.
rá vtěch
mnohých
z násdnůbublá,
soptí, a proněkolika osudových
stát v manželství
a prince
Charlese.pravděpodobně
tožeprincezny
nemáDiany
kam,
unikne

DEN SE STAROSTOU

kino

Vážení čtenáři Ostrovského měsíčníku,
milí spoluobčané.
Společně vyhlížíme konec pandemie,
těšíme se na rozvolňování a věříme, že
tyto6.těžké
časy
nezanechají
přía 7. ledna
17.00na
hod.,nás
vstupné
120 Kč
liš hluboké
stopy.
Mnoho
z
nás
si
jen
TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU
občas
uvědomí,
jakpodle
moc
násčeské
tato doba
Norská
rodinná pohádka
legendární
pohádkyaTŘIaž
OŘÍŠKY
POPELKU.
změnila,
čas PRO
ukáže,
zda nám budou
Režie: Cecilie A. Mosli.
některé
věci
chybět
více
či méně.
Norsko / Litva, pohádka / faktasy, 87 min.
Každý den v úřadě otvírám knihu došlé
6. aKnihu,
8. ledna 19.30
130dní
Kč prázdná
pošty.
kteráhod.,
je vstupné
většinu
a jenKINGSMAN:
občas se v ní objeví
PRVNÍdopis.
MISEKrásný paStanete
se svědky
zrodu první nezávislé
služby.
pírový
dopis.
Nedávno
jsem tajné
si vzpomněl
Režie: Matthew Vaughn.
na Wolkerovu báseň Poštovní schránka
Velká Británie / USA, akční, české titulky, (*15), 131
a uvědomil
jsem si, že za pár let mohou
min.
z našich ulic úplně zmizet. Svět jede úplně
7. ledna
19.30 a a
8. zatímco
prosince 17.00
hod.,
v jiném
tempu,
zmiňovaná
knivstupné 120 Kč
ha došlé pošty je většinou prázdná, moje
WEST
SIDE STORY
mailová
schránka
je každý den lidově řeAmerický filmový muzikál. Režie: Steven Spielberg.
čenoUSA,
k prasknutí.
Asi jste si také všimli, jak
muzikál, české titulky, (*15), 156 min.
moc se elektronická komunikace rozšířila
a 14. ledna
17.00 hod., vstupné v
120takzvaném
Kč
a jak13.často
se pohybujeme
DRAČÍ PRINCEZNA
kyberprostoru.
Děti se učí online, porady
Příběh osamělé
jedenáctileté
která se
na úřadě
vedeme
přesSary,
počítačové
kamerozhodne zachránit dračí mládě. Režie: Katarina
ry a Launing.
běžnáNorsko,
jednání
už
také
v
dnešní
době
rodinný / pohádka, 85 min.
nevyžadují osobní účast.
a 15.této
ledna chvíle
19.30 hod.,
130 Kč
Až13.do
byvstupné
se dalo
říci, že je
vše relativně
VŘÍSKOTv pořádku, a možná bych
25 leti po
brutálních
vraždáchPokrok
v městečku prostě nepoužil
ono
známé:
Woodsboro se na scéně objevuje nový vrah,
zastavíš.
který si nasadil na obličej kultovní bílou masku.
Režie: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett.
USA, horor / thriller, 120 min.

Režie: Pablo Larraín.
Velká Británie / Německo /Chile / USA, historický /
životopisný / romantický, české titulky, 111 min.

PROČ SE LÍBAT POD TŘEŠNÍ

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

kultura

Byl pozdní večer – první máj –
večerní máj – byl lásky čas.
První máj je tradiční český svátek by se dala vyložit tak, že kvetoucí strom
1. - 31. prosince,
Hrdliččin
zval ku lásce hlas,
zamilovaných, který se slaví každoroč- je připraven k plození, což jsou vlastně
kostel Zvěstování P. Marie
kde borový zaváněl háj…
ně 1. května. Svátek má původ v české i mladí zamilovaní lidé. Říká se, že poliBETLÉMY ZNÁMÉ
Úryvek z lyricko-epické básně Máj
tradici, avšak své kořeny má i v kelt- bek zajistí dívce krásu na celý rok, a poA NEZNÁMÉKarel Hynek Mácha
ské kultuře, kde se slaví svátek Bel- kud políbena nebude, možná i uschne.
Nenechte si ujít betlémy tradiční i neobvyklé,
tain, a germánské kultuře, kde se sla- Ale ani ten, kdo je singl, nemusí smutnit.
domácí i z dalekých končin. Vstupné dle ceníku.
ví jako Valpuržin svátek. Tyto svátky První máj od pradávna odkazuje rovněž najdete mnoho informací o tom, jak park
prosince a
– 9.
ledna,
oslavovaly první květnovou noc a den na spojení člověka s přírodou.
postupně1.vznikal
jak
vypadal v době své
Stará radnice
jako čas plodnosti a příchod jara.
A jak je to v Ostrově? Máte i vy své ob- největší slávy, kdy byl nazýván – a to práŽELJKO
UREMOVIĆ:
A kde se vlastně vzala líbací tradice líbené místo, kde si dáváte prvomájové vem, osmým
divem
světa. Ti, kdo holdují
REALITY realitě, si také
v květnu?
políbení pod rozkvetlou třešní, jabloní virtuální aDOTEK
augmentované
významného chorvatského
Prvomájové líbání pod rozkvetlou třešní, či jiným stromem? Vydáte se přinejmen- přijdou naVýstava
své! obrazů
V Zámeckém
parku, u Povýtvarníka, držitele ocenění za osobitou
jabloní či jiným stromem je romantický ším v tento den na příjemnou procházku svátného techniku
okrskumalby.
a Staré radnice je přivítá
zvyk, který se určitě vyplatí udržovat Ostrovem a jeho okolní přírodou? Nebo projekt Znovuoživené Krušnohoří (více
Zahájení kurzu 13. ledna 16.00
a dodržovat.
si naservírujete rovnou velkou porci info www.icostrov.cz/znk/).
Vhod.,
Ostrově tak
Stará Radnice
Podle některých pramenů je tento obojího?
ožije dávná
historie města a jeho barokKURZ
PALIČKOVÁNÍ
6. února
2022 v 19.30
Důmpřírody
kultury Ostrov
26. ledna
2022 zhruba
v 19.30 hod. Dům
zvyk
starý
stokultury
let, Ostrov
podle jiných
Určitě
vyjděte
ven!hod.Do
v okolí ních staveb
i významných
osobností.
Kurz je rozdělen do osmi tříhodinových bloků
je DEŠTIVÉ
tu už odDNY
starověku.
k Boreckým
rybníkům, starému
je
pro
většinu
Čechů příležiFILUMENA
MARTURANO
/ Eduardo De Filippo První máj
/ Keith HuffTotiž už ve sta- Ostrova,
a je vhodný pro úplné začátečníky.
Manželství
po italsku
s dojetímdo
a komikou
uvádí. Agentura Harlekýn.
Americké drama
je hrouse
o přátelství
zároveň kriminálním
rověkém
Římě
slavil asvátek,
který příběhem.
se koupališti
nebo
alespoň
ostrovského
tostí, jak druhému
vyjádřit
lásku.
Termíny výuky: 13.
1., 27. 1., 10.
2., 24. 2,Mějme
Hrají: Simona Stašová, Svatopluk Skopal, Čestmír Gebouský ad.
Uvádí Divadlo Ungelt Praha. Hrají: Richard Krajčo a David Švehlík.
10. 3.,
24. 3., 1. nás
4. a 7. rádi
4. 2022v každé roční
nazýval
Floralia
a
byl
zasvěcen
bohyni
Zámeckého
parku
(více
tipů
zde:
www.
se
i
přírodu
kolem
Režie: Zdeněk Kaloč. Vstupné 400, 380, 350, 250, 200 Kč
Režie: Jannusz Klimsza. Vstupné: 550, 450, 380, 300 Kč
jara a plodnosti Flóře. V křesťanské době icostrov.cz/ostrov-top-7). Projděte ho době. Kurzovné: 1000 Kč
byl polibek považován za velmi intimní, křížem krážem a všimněte si jeho noviTip: Krásnou třešeň najdete naproti
předprodej vstupenek:
@dkostrov
a pod třešní se tak směli políbit jen ti, již nek. Krmítek
pro veverky, které můžete
parčíku
za cukrárnou.
+ 420 724 509
287 Oty Hofmana
Infocentrum Dům kultury Ostrov
dum_kultury_ostrov
měli před svatbou. Zvyk, který má slíbit cestou nakrmit
potravou pro ně určenou
Dita
Poledníčková
733, Ostrov
Mírové nám.
ic@dk-ostrov.cz
Online předprodej:
www.dk-ostrov.cz
celoroční krásu, zdraví, lásku a zamilova- z instalovaných
automatů. Dále devíti
manažerka
cestovního
ruchu
dkostrov.cz
nému páru plodnost. Symbolika zvyku renovovaných zámeckých zastavení, kde
MěÚ Ostrov
www.ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.cz
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KULTURA

KULTURÁK JE TU STÁLE S VÁMI
Začíná další rok, ve kterém se společně
budeme scházet, bavit se, objevovat nové
věci, podupávat si v rytmu hudby, zažívat
drama i komedii v divadle, budeme spo
lečně osobně růst, učit se, fotit, nahrávat
Město
Ostrov
nabízí
určené pro výstavbu rodinných domů investoru,
muziku,
budeme
rozvíjet svoje
děti pozemky
nebo
se vracet trochu do minulosti…
který vybuduje obslužnou komunikaci a přípojky sí� technické infrastruktury.
Vlastně se jen společně posuneme z jed
2
2
o 21Astavebních
nohoJedná
roku do se
druhého.
jaký byl ten rok parcel o výměře od 821 m do 1 844 m .
minulý? Každý jsme si i přes všechny pře
kážkyVýměra
našli to své,
co nás dělalo spokoje
plochy
Cena
nějšími,
šťastnějšími.
Možná jsme k tomu
2
24 532 m
dle znaleckého posudku – 370 Kč/m2
svým umem přispěli i my.
V roce 2021 do týmu domu kultury při
Územní
studie
šel Lukáš
Lerch jako
nový ředitel Domu kul
Vojta Violinist
- kostel Zvěstování
P. Marie na webu města na adrese
dopravního
řešení a technické
infrastruktury
k nahlédnu�
tury Studie
Ostrov zástavby,
a svým kreativním,
osobitým
a hlavně
přátelským chováním oživil tým
bit.ly/pozemky-horni-zdar
DKO. Společně jsme se začali o všem více set zase rušit. Přejeme si, aby naše organi
bavit, řešit jednotlivé akce a hlavně jsme si zace byla zase otevřena vám všem, kteří
prodeje
kulturu a společnost milujete.
vás zZpůsob
Ostrova konečně
pustili více k tělu.
A na co senájemní
tedy můžete
těšit?na pronájem okolních pozemků, a to do doby
Předpokládá
se,
že
s
investorem
bude
sepsána
smlouva
Společně s vámi řešíme klášterní zahra
Už
v
lednu
plánujeme
opravdu
úžasné
vystavění
obslužné
komunikace
a
přípojky
sí�
technické
infrastruktury.
Nadále bude uzavřena kupní smlouva
dy, zrealizovali jsme veřejný fotoateliér,
divadlo,
které
se
jmenuje
DEŠTIVÉ
DNY,
Den pro Ostrov
a
dohoda
o
zřízení
předkupního
práva
a
výhrady
zpětné
koupě.
udělali jsme nahrávací studio dostupněj
ším, oživili jsme vitrínky díky vašim fotkám, v hlavních rolích s Richardem Krajčem
obrázkům i veršům, otevřeli jsme jedineč a Davidem Švehlíkem. Čeká nás americké
nou minigalerii Podhoubí s vašimi výrobky. krimidrama o přátelství. V únoru konečně
Zrealizovali jsme i přes všechny zádrhe zahrajeme odloženou divadelní komedii FI
le s nařízeními spoustu akcí, na které jste LUMENA MARTURANO, v hlavních rolích
přišli - Den pro Ostrov, Sraz vesp, Klášterní se představí Simona Stašová a Svatopluk
slavnosti, Michaelskou pouť, Slavnost os Skopal, kteří nám zahrají pořádnou ital
trovského stromu, Ostrovské jarmarky ra skou komedii. V létě jsme pozvali OLYM
dosti, swapy, divadla, výstavy, astrologické PIC na oblíbenou akci Den pro Ostrov
konstelace, koncerty, další ročník festivalu a 4 TENORY do Zámeckého parku. I plesat
Oty Hofmana…, byla toho spousta. Prav budeme v létě. Ano! To se teprve může
da ale je, že jsme taky spoustu akcí zreali me těšit na plesové outfity. Potřetí nabíd
zovat nemohli, a proto doufáme, že tenhle neme koncert spojený s filmem - ABBA
rok už bude zase o něco lépe. Přejeme si, V PARKU – koncert revival kapely a projek
abychom už nemuseli přemýšlet nad tím, ci dvou dílů filmu Mamma Mia. Bigbeaťáci
jestli akce, které plánujeme, budeme mu se mohou i letos těšit na BEATOVÉ LETO
Ostrovský šlágr
KRUHY. Nemáme v plánu vynechat ani
KLÁŠTERNÍ SLAVNOSTI, MICHAELSKOU
POUŤ, FESTIVAL OTY HOFMANA. Samo
zřejmostí jsou filmové novinky v kině, letní
kino, výstavy, divadla, přednášky ad.
Sledujte nás na našem webu: dk-ostrov.
cz, sociálních sítích - IG a FB - nebo přijďte
osobně k nám do kulturáku do našeho íčka.
Díky, že jste v tom s námi a že děláte
naše akce živějšími a veselejšími.
Tým Domu kultury Ostrov

Nabídka pozemků v Horním Žďáru

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
Výstava fotografií Tělo, imaginace a realita
Sraz vesp

12 2

Ostrovský měsíčník | LEDEN
KVĚTEN
2022
2021

Zámecké divadlo Ostrov

- Stará radnice

KULTURA

AKTUÁLNĚ
SLOVO STAROSTY
Z FOTOATELIÉRU
Vážení
čtenáři Ostrovského měsíčníku,

milí spoluobčané.
Ostrovský sdílený ateliér v Domě kultury
Společně
vyhlížíme konec pandemie,
Ostrov již v lednu otevírá své dveře široké
těšíme se na rozvolňování a věříme, že
veřejnosti. Baví vás fotit a láká vás si zku
tyto
těžké časy na nás nezanechají přísit práci v ateliéru? Nebo jste studentem
liš
hluboké
stopy.
Mnoho
nás sipráci
jen
místní umělecké
školy,
kde sez učíte
občas
uvědomí,
jak
moc
nás
tato
doba
v ateliéru? Tak právě pro vás je tento pro
změnila,
a ažRádi
čas vás
ukáže,
zdafotokomunitě
nám budou
stor určený.
v naší
některé
chybět
více čina
méně.
přivítáme.věci
Členský
poplatek
rok činí 500
dennás
v úřadě
otvírámpod
knihu
došlé
Kč.Každý
Najdete
na facebooku
názvem
pošty.
Knihu,
kterázde
je většinu
dní prázdná
Foto klub
Ostrov,
se dozvíte
všechny
abližší
jen občas
se v ní
objeví
Krásnývámi
painformace,
třeba
jak sidopis.
rezervovat
pírový
Nedávno
si vzpomněl
vybranýdopis.
den na
focení vjsem
ateliéru,
také se
na
Wolkerovu
báseň
Poštovní
můžete
zapojit do
utváření
tohotoschránka
prosto
aru.uvědomil
jsem si,facebook,
že za párnapište
let mohou
Pokud nemáte
nám
sdilenyatelierostrov@gmail.com.
Pod
znanašich
ulic úplně zmizet. Svět jede úplně
přijetí ka nám
do klubu
je zaslání
vmínkou
jiném tempu,
zatímco
zmiňovaná
kni3hafotografií
vaší
tvorby.
došlé pošty je většinou prázdná, moje
se na vás
Dominika
mailováTěší
schránka
je každý
den Dostálová
lidově řečeno k prasknutí. Asi jste si také všimli, jak
NAHRÁVACÍ
STUDIO
moc
se elektronická komunikace
rozšířila
aJEjakTU
častoI sePRO
pohybujeme
VÁS v takzvaném
kyberprostoru. Děti se učí online, porady
našem kulturáku máme menší nahráva
naVúřadě
vedeme přes počítačové kamecí studio, kde si i vy můžete pořídit zvukový
ry a běžná jednání už také v dnešní době
záznam. Možná byste chtěli někomu věno
nevyžadují
osobní účast.
vat svoji tvorbu, ale vlastně ji nemáte kvalit
Až
do
této
chvíle sibyněco
se dalo
říci,nahrát
že je
ně nahranou. Možná
chcete
vše
relativně
v
pořádku,
a
možná
bych
jen pro sebe. Je vlastně úplně jedno, proč a
použil
i ono
známé:
Pokrokje,prostě
neco si chcete
nahrát,
ale důležité
že můžete.
zastavíš.
Co nabízíme? Nahrávání, editace, pro
dukce aranží a samplů, mix a master, nahrá
vací workshopy. Cena pronájmu je 2 000 Kč
za 2 nahrávací dny, případně 300 Kč na ho
dinu (další nacenění služeb po domluvě).
První
český
Zaujali máj
jsme je
vás?tradiční
V případě
zájmusvátek
nebo
zamilovaných,
který
se
slaví
každoročnějakých otázek kontaktujte Tomáše
Fialu
ně
1. května.
Svátek
má původ v české
na telefonu:
776
660 385.
tradici, avšak své
má i vOstrov
keltTýmkořeny
Domu kultury

Dobré a moderní věci s sebou ale většinou přinášejí i cosi špatného, nepěkného, 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 opěvovaných krásných papírových dopisů
měla nějakou standardní úroveň, komunikace přes sociální sítě a někdy i přes
e-maily tuto úroveň často postrádá.
A není to jen kultura projevu, je to bohužel často i agresivita. Právě sociální sítě
se hemží lidmi, kteří svou otázku uvozují 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 trenérů objevují noví epidemiologové, dendrologové a dopravní inženýři.
Chce se mi věřit, že to jsou ti samí,
kteří se dříve sešli v hospodě u piva, zanadávali 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, která v mnohých z nás bublá, soptí, a protože 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 Městském úřadě Ostrov v zasedací místnosti rady města.

PROČ SE LÍBAT POD TŘEŠNÍ

FP

ské kultuře, kde se slaví svátek Beltain, a germánské kultuře, kde se slaví 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 starověkém 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 zamilovanému páru plodnost. Symbolika zvyku

Byl pozdní večer – první máj –
večerní máj – byl lásky čas.
by se dala vyložit tak, že kvetoucí strom
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
je připraven k plození, což jsou vlastně
kde borový zaváněl háj…
i mladí zamilovaní lidé. Říká se, že polilyricko-epické básně Máj
bek zajistí dívce krásuSdílený
na celý
rok, a po-ateliér můžete Úryvek
fotografický
využít iz vy
Karel Hynek Mácha
kud políbena nebude, možná i uschne.
Ale ani ten, kdo je singl, nemusí smutnit.
První máj od pradávna odkazuje rovněž najdete mnoho informací o tom, jak park
na spojení člověka s přírodou.
postupně vznikal a jak vypadal v době své
A jak je to v Ostrově? Máte
i vy své
ob- kdonejvětší
slávy,skdy
Děkujeme
všem,
jste si spolu
námibyl nazýván – a to prálíbené místo, kde si dáváte prvomájové vem, osmým divem světa. Ti, kdo holdují
v uplynulém
roce užilivirtuální
a také spoluvytvářeli
políbení pod rozkvetlou
třešní, jabloní
a augmentované realitě, si také
či jiným stromem? Vydáte se přinejmenpřijdou
město, kde
je živo.na své! V Zámeckém parku, u Poším v tento den na příjemnou procházku svátného okrsku a Staré radnice je přivítá
Ostrovem a jeho okolní přírodou? Nebo projekt Znovuoživené Krušnohoří (více
si naservírujete rovnou
velkou
Přejeme
vám doporci
novéhoinfo
rokuwww.icostrov.cz/znk/).
především zdraví, V Ostrově tak
obojího?
ožije dávná historie města a jeho barokštěstí
a radostních
ze staveb
společných
zážitků osobností.
Určitě vyjděte ven! ať
Do může
přírody
v okolí
i významných
Ostrova, k Boreckým rybníkům, starému
První máj je pro většinu Čechů příležiproudit naplno.
koupališti nebo alespoň do ostrovského tostí, jak druhému vyjádřit lásku. Mějme
Zámeckého parku (více tipů zde: www. se i přírodu kolem nás rádi v každé roční
icostrov.cz/ostrov-top-7). Projděte
ho kultury
době. Ostrov!
Váš Dům
křížem krážem a všimněte si jeho noviTip: Krásnou třešeň najdete naproti
nek. Krmítek pro veverky, které můžete parčíku Oty Hofmana za cukrárnou.
cestou nakrmit potravou pro ně určenou
Dita Poledníčková
z instalovaných automatů. Dále devíti
manažerka cestovního ruchu
renovovaných zámeckých zastavení, kde
MěÚ Ostrov
www.ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.cz
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INFORMACE ZE ŠKOL

GYMNÁZIUM ZVE NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Zveme všechny zájemce o studium,
současné i bývalé studenty gymnázia, ro
diče studentů a širokou veřejnost na den
otevřených dveří, který se koná v sobotu
15. ledna 2022 od 9.00 do 13.00.
Pokud
to epidemická
situace dovo
Město
Ostrov nabízí
pozemky určené pro výstavbu rodinných domů investoru,
lí, akce proběhne standardní prezenční
který
vybuduje
formou
při dodržení
všechobslužnou
nezbytných komunikaci a přípojky sí� technické infrastruktury.
opatření.
V opačném
případě
se zájemci parcel o výměře od 821 m2 do 1 844 m2.
Jedná
se o 21
stavebních
budou moci připojit k on-line vysílání,
jehož podrobnosti budou zveřejně
Výměra plochy
Cena
ny na webových
stránkách školy www.
2
24
532
m
dle znaleckého posudku – 370 Kč/m2
gymostrov.cz.
Budete si moci prohlédnout učebny
a jejich
vybavení,studie
naši pedagogové vás rádi
Územní
seznámí
s výukou
na gymnáziu.
Součástí
Studie
zástavby,
dopravního
řešení a technické infrastruktury k nahlédnu� na webu města na adrese
programu
bude také prezentace s infor
bit.ly/pozemky-horni-zdar
macemi o přijímacím řízení pro školní rok
2022/2023.
Způsob
Stejně
jako v prodeje
minulých letech nabízíme
Předpokládá
s investorem
žákům
základních se,
škol,žekteří
podají přibude sepsána nájemní smlouva na pronájem okolních pozemků, a to do doby
Den
otevřených
dveří na ostrovském
gymnáziu
se koná v sobotu
15. ledna
hlášku
na naši školu,
přípravné
kurzy na
vystavění
obslužné
komunikace
a přípojky sí�
technické
infrastruktury.
Nadále
bude uzavřena
kupní smlouva
tyto azkoušky.
obsahem
bude řešenípráva a výhrady zpětné koupě.
dohodaJejich
o zřízení
předkupního
typizovaných přijímacích testů a jejich jímacích zkoušek najdete na webových ře s multifunkční přírodovědnou učebnou
a zbrusu nové multimediální jazykové učebny.
následný rozbor pod vedením pedagogů stránkách školy v části Přijímací řízení.
Jiří Fresser
Zároveň vás zveme na prohlídku rekon
gymnázia. Kurzy jsou zdarma. Bližší po
Gymnázium Ostrov
drobnosti o organizaci těchto kurzů i při struované laboratoře chemie, 3D laborato

Nabídka pozemků v Horním Žďáru

ADVENTNÍ ČAS NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE KRUŠNOHORSKÁ
Pro ty z vás, co pravidelně sledují dění na
naší základní škole, tu jsou další nové zá
žitky našich žáků z devátého ročníku, kteří
se nadále věnovali plnění úkolů Tranzitní
ho programu a své předprofesní přípravě.
V rámci dnů otevřených dveří měla třída
IX. B možnost setkat se se svými bývalými
spolužáky na SŠ Euroinstitut v Ostrově, ale
také poznat školní prostředí a práci stu
dentů SŠ uměleckoprůmyslové a keramic
ké v Karlových Varech. Svou osobní praxi
pak žáci obohatili o znalost výroby mýdel
a technologií výroby keramiky. Jejich zda
řilé výrobky se určitě hodily jako pěkné
vánoční dárky. Další škola, kam naši žáci
zavítali, byla SŠ stravování a služeb a SŠ sta
vební v KV a SPŠ Ostrov, kde se seznámili
s náplní svých budoucích učebních oborů.
Žáci, kteří se rozhodují, jaký učební obor

si vyberou po ukončení školní docházky,
také ocenili perfektně organizovanou vý
stavu škol ,,Kam po ZŠ”, která se konala na
SPŠ v Ostrově. Naše portfolio pracovních
pozic se dále rozšířilo o profesi knihovníka.
Paní T. Oberreiterová nás seznámila na ex
kurzi v MK Ostrov se svou prací i chodem
knihovny a připravila nám na závěr i prak
tický úkol - zabalení knih dle požadavků
své profese. Úkol žáci zvládli na výbornou
a všichni jí tímto děkujeme za vstřícnost

a skvěle připravenou exkurzi. Koncem roku
nezahálely ani ostatní třídy. V průběhu říj
na a listopadu žáci prvního i druhého stup
ně zavítali na Školní statek a krajské středis
ko ekologické výchovy v Chebu. Na statku
žáci díky naučným výukovým programům
měli možnost získat nové poznatky z eko
logie a hygieny, seznámili se s domácími
zvířaty a péčí o ně. Zároveň si vyzkoušeli
různé manuální činnosti v praxi. Adventní
čas na naší škole jako vždy voněl cukrovím
a perníčky, které si žáci sami upekli. Zpívaly
se vánoční koledy a tvořily se v keramické
dílně krásné vánoční výrobky. Jejich prodej
zorganizovaly p. uč. Kopecká a Žitná. Žáci
si mohli nakoupit drobné dárky pro své
nejbližší.
Faten Fatah
ZŠ Krušnohorská, Ostrov

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
Děti si v předvánočním čase zkoušely výrobu mýdla nebo poznávaly technologii výroby keramiky
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VOLNÝ ČAS

MĚSTSKÝ
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ZAČNE PŘIJÍMAT PŘIHLÁŠKY NA LETNÍ TÁBORY
SLOVO STAROSTY
LEDEN 2022

Vážení čtenáři Ostrovského měsíčníku,
Přihlášky na letní tábory spustíme v úte
milí
rý 1. spoluobčané.
února 2022 v 8.00 hod. online nebo
Společně
vyhlížímeMDDM.
konec pandemie,
osobně
v kancelářích
těšíme
se na rozvolňování a věříme, že
LT MANĚTÍN
tyto
časykritéria
na náspro
nezanechají
cena: těžké
4 200 Kč,
přijetí: věk 8příaž
liš
stopy.
z nás
si jen
15 hluboké
let, přihláška
doMnoho
zájmového
kroužku
občas
uvědomí,
jak moc
nás tato
doba
odevzdaná
v měsících
září/říjen
a dodr
změnila,
a ažpro
čas úhradu
ukáže, zda
nám budou
žení termínů
poplatku
za obě
pololetí, věci
trvaléchybět
bydliště
v Ostrově
a spádo
některé
více
či méně.
vých
oblastech
Ostrova,
pořadí
(přihlásit
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PROČ SE LÍBAT POD TŘEŠNÍ

Připravujeme:
POLOLETNÍ PRÁZDNINY
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4. února 9.00–15.00 hod. / 300 Kč
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DEN SE STAROSTOU
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POHLED DO HISTORIE

Z HISTORIE OČKOVÁNÍ
Jak hovoří klasik: „Mění se jen kostýmy I. za svoji práci povýšen do rytířského stavu.
a kulisy.“ Z nakažlivých nemocí bývaly V první polovině 19. století byly u nás pro
snad největším postrachem pravé nešto očkovány více jak čtyři pětiny dětí. Objevily
vice. Očkování proti této hrozné nemoci se také jakési „očkovací průkazy“ v obou
a očkování vůbec mají svůj počátek zemských jazycích se jménem dítěte, úda
věku, bydlišti,
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se s neštovicemi přenesla např. tuberku ní státního ústavu pro výrobu očkovací lát
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Až anglický lékař E. Jenner následně při ce jen za povšimnutí stojí. Pokud např.
šel s bezpečnější
metodou očkování. Po- loď připlouvala do evropského přístavu
Způsob prodeje
z jiného
kontinentu,
čekala posádku
až
užil přenos
kravskýchse,
neštovic
na zdravéhobude
Předpokládá
že s investorem
sepsána
nájemní smlouva
na pronájem
okolních pozemků, a to do doby
pětitýdenní
karanténa
na
moři,
než
mohla
člověka.
U
nás
se
velikým
propagátorem
to
vystavění obslužné komunikace a přípojky sí� technické infrastruktury. Nadále bude uzavřena kupní smlouva
v domácím
přístavu
zakotvit.
hoto postupu
stalokarlovarský
lékař Johannpráva
a dohoda
zřízení předkupního
a výhrady
zpětné
koupě.A dnes?! No,
De Carro. Ten ji poprvé použil ve Vídni je nová doba se všemi plusy i minusy.
Johann De Caro
Josef Železný
roku 1799. Později byl císařem Františkem

Nabídka pozemků v Horním Žďáru

OD MARIE TEREZIE K LEOPOLDOVI II. TOSKÁNSKÉMU
Již po několik týdnů se zájmem sledujeme František Štěpán vládl v Toskánském velko polda II., který stabilizoval rozpočet, a reali
výpravný historický seriál Marie Terezie, aniž vévodství přes Regentskou radu se sídlem ve zované projekty povznesly Toskánsko mezi
by nás napadlo, že její pravnuk byl v Ostrově Florencii. Díky svým manažerským schop vyspělé evropské státy. Stal se posledním
starostou. Byl jím Leopold II., velkovévoda nostem pozvedl Toskánsko ze špatného sta vládnoucím habsbursko-lotrinským panov
toskánský, který se po nuceném opuštění vu po vládě posledních Medicejů. Nastarto níkem v Toskánsku, které musel vzhledem
Toskánska v roce 1859 usadil se svojí po val reformy, ve kterých dále pokračoval jeho k politické situaci v roce 1859 opustit defi
četnou rodinou právě v našem městě, kde třetí syn Petr Leopold, který se stal jedním nitivně. Tím zde skončila 122 let trvající vlá
zúročil svoje bohaté zkušenosti a posunul z nejvýznamnějších panovníků tohoto státu. da tohoto rodu. Nejdříve byl přijat císařem
jeho vývoj dopředu.
Vláda habsbursko-lotrinské druhorozené Františkem Josefem I. v Schönbrunnu, poté
Sňatek Marie Terezie a Františka Štěpána linie v Toskánsku začala tedy v roce 1765, odešel do Čech na své ostrovské panství.
Lotrinského se uskutečnil 12. února 1736 kdy byl Petr Leopold se svojí manželkou Zde realizoval také řadu reforem a byl nato
v augustiniánském kostele ve Vídni. Později Marií Ludovikou, španělskou infantkou, při lik oblíben, že byl téměř po tři volební ob
odjeli do Mariazell, kde si nechali požehnat vítán ve Florencii. Z jejich sňatku, který se dobí starostou našeho města. Leopold II. se
velkou rodinu, narodilo se jim 16 dětí. Ve konal o pár týdnů dříve, se narodilo celkem vzdal toskánského trůnu ve prospěch svého
zmiňovaném seriálu jsme se dozvěděli, že 16 dětí. Po smrti svého bratra Josefa II., který nejstaršího syna Ferdinanda IV., který se stal
František Štěpán získal 12. července 1737 neměl mužské potomky, se musel Petr Leo titulární hlavou toskánské linie habsbursko
výměnou za Lotrinsko, které postoupil pold ujmout vlády v habsburské monarchii -lotrinského rodu. Ani jeden z nich se však již
Francouzům, Toskánské velkovévodství, a vládu v Toskánsku převzal jeho druhoro do Toskánska jako panovník nevrátil. Později
a to po smrti posledního toskánského vel zený syn Ferdinand III. Kvůli neklidné situaci pobýval Leopold II. spíše na svém druhém
kovévody Giana Gastona Medicejského. v Evropě bylo v roce 1799 Toskánské velko panství v Brandýse nad Labem. Tím náš pří
Není bez zajímavosti, že jeho manželkou vévodství obsazeno napoleonskými vojsky běh končí.
byla Anna Marie Františka, princezna sas a Ferdinand III. musel odejít do exilu. Nej
Potomci Leopolda II. Toskánského se ob
ko-lauenburská, vnučka Julia Jindřicha prve se usadil ve Vídni u svého nejstaršího jevili v Ostrově jako hosté na výstavě „To
Sasko-Lauenburského, který získal dědičně bratra Františka II. (I.) a stále usiloval o navrá skánští Habsburkové a ostrovské panství“,
ostrovské panství v roce 1625 a je zaklada cení Toskánska, to se ale na čas stalo součástí která byla realizována na Staré radnici v roce
telem našeho klášterního areálu i zámecké Francie. Ztráta Toskánska mu byla nejdříve 2016. Byla to výstava, která poprvé v České
zahrady – osmého divu světa. Její slavnější kompenzována získáním Salcburska, poz republice od roku 1918 přiblížila široké veřej
sestra, Františka Sibylla Augusta, nechala ději také Würzburska, které bylo povýšeno nosti tuto vedlejší větev vládnoucí dynastie
kromě jiného postavit v Posvátném okrsku na velkovévodství. Následně musel opustit rakousko-uherské monarchie. Od té doby
jeden ze symbolů Ostrova – Einsiedelnskou i toto území a získal finanční kompenzaci, pravnuk Leopolda II. Toskánského, arcivévo
kapli.
za kterou si pořídil bývalé šlikovské a sasko da Radbot Habsburg-Lothringen, pravidelně
Marie Terezie se Štěpánem Lotrinským -lauenburské panství v Ostrově, které pak otevírá ostrovská mezinárodní sympozia.
přesídlili
po úmrtízájmu
císaře kontaktujte
Karla VI. do Víd
majetkumajetku
habsbursko-lotrinského
V případě
městozůstalo
Ostrov,v odbor
města: Milan Veselý, tel.: 354 224 915, Zuzana Železná
ně, kde se musela toskánská velkovévodky rodu až do roku 1918.
odbor kanceláře starosty a vnitřní správy
e-mail: mvesely@ostrov.cz, Pavla Neumannová,
tel. 354 224 911, e-mail: pneumannova@ostrov.cz
ně podle ustanovení pragmatické sankce
Po jeho smrti v roce 1824 přešlo Toskán
Městský úřad Ostrov
ujmout svých panovnických povinností. ské velkovévodství do rukou jeho syna Leo
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SLOVO STAROSTY
OSTROVSKÁ
NEMOCNICE OSLAVILA 60. NAROZENINY
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PROČ SE LÍBAT POD TŘEŠNÍ

jabloní či jiným stromem je romantický ším v tento den na příjemnou procházku
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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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ani

na výzdobu. Sochu rodiny realizoval
Karel
Kuneš.informací
Foto: Kronika
města
najdete
mnoho
o tom,
jak park
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TRÁVA ROSTE RYCHLE – JEDEN Z MNOHÝCH ZAPOMENUTÝCH
Soudní projednávání bylo skončeno týž
Náš další příběh je o generaci mladším tchán Miloslav Cettl. Odejít chtěl také Pec
spisovateli, než byl Václav Prokůpek, a také ka, který přišel z Prahy za ním. V mezičase den vynesením rozsudku – obžalovaní
navázal kontakt s Františkem Zahrádkou, byli odsouzení k trestům těžkého žaláře
snad známém i dnešní mládeži.
Jeho příběh je typickým příběhem po který založil skupinu Pavel – pomáhali zostřeného jedním tvrdým lůžkem čtvrt
letně, a to v trvání 11 let (Pecka a Řežáb)
litických procesů 50. let minulého století s přechody hranic a tiskli letáky.
(Sádek ainvestoru,
Valenta), následovaly pe
Dne
23. květnapro
1949výstavbu
dostal Pecka rodinných
zprá a 12 letdomů
v Československu.
Tyto procesy
za
Město Ostrov
nabízíbyly
pozemky
určené
měřeny na potlačení jakéhokoliv odporu vu, že jeho odchod do zahraničí je připra něžité tresty a zabavení majetku. Vyšší tres
který vybuduje obslužnou komunikaci a přípojky sí� technické
infrastruktury.
ty Valentovi a Sádkovi soud zdůvodnil jejich
proti upevňující se vládnoucí straně a také ven a převede jej Miloslav Cettl.
2
2
Jedná se
o 21
stavebních
od 821
do 1 vyšším
844 m
.
vzděláním
a veřejným postavením.
A takosevýměře
vydal na cestu,
ale 25.m
května
zabezpečovaly
levný
zdroj
pracovní síly parcel
1949 byl na nádraží v Tachově zatčen. Po Valentovi přitížilo i to, že nepřiznal vinu.
pro Jáchymovské doly.
Všichni obžalovaní i státní prokurátor
úvodních
Kdo
to byl Karel
Pecka
Výměra
plochy
Cena výsleších byl druhý den odeslán
se odvolali. Prokurátor své odvolání smě
do plzeňské vazební věznice a o týden
Narodil se 6.2 pro
2
24 532 m
dle znaleckého posudku – 370 Kč/m
roval do nepřiměřeně nízké výměry trestu
později do Prahy.
since 1928 v Kližské
Po výslechu konaném dne 8. července u všech obžalovaných. Uvádí, že ochrana
Nemé u Komárna
Územní
studie
1949 „bylo zjištěno, že do případu jest za základních pilířů státního zřízení vyžaduje
v rodině
inspektora
Studie
zástavby,
technické
infrastruktury
k nahlédnu�
městatresty
na adrese
nejpřísnější
i pro trestnou činnost
spolupracovník
tamního
útvaru sekt.na webu
finanční
stráže.
Do dopravního řešení a pojen
IV, v důsledku čehož, aby se předešlo dalším ve stadiu pokusu nebo přípravy, a proto
r. 1934
žil s rodiči na
bit.ly/pozemky-horni-zdar
nedorozuměním a zbytečným komplika je třeba tyto formy stíhat jako dokonané
Slovensku, později
cím, byla realizace přerušena“. Tím spolu trestné činy: „Tento režim, v podstatě dik
u matčiných rodičů
Způsob
prodeje
pracovníkem byl Miloslav Cettl (nebo také tatura proletariátu, sleduje však trestní re
v Čes.
Budějovicích.
sepsána
nájemní
smlouva
na pronájem presí
okolních
a to do
doby tříd
další pozemků,
významný úkol
– likvidaci
Zettl, Novák,
Oskar
Bergman).
Tam Předpokládá
poprvé přišelse, že s investorem budeCejtl,
vystavění
obslužné komunikace a přípojky
infrastruktury.
bude
uzavřena
kupní
smlouva
nepřátel.
Proto
trestní
právo lidově
Dne sí�
11. technické
7. 1949 byl zatčen
Fr. Sádek, Nadále
ná ních
do styku
se skauty.
16. 8. 1949
Ant.
Řežáb. Posledním demokratického Československa po vzoru
Po absolutoriu
na
a dohoda o zřízení
předkupního právasledně
a výhrady
zpětné
koupě.
dvouleté obchodní škole začal v r. 1944 zatčeným byl 29. srpna scenárista Vladimír SSSR stojí důsledně na stanovisku subjek
pracovat jako úředník v Čes. Budějovicích. Valenta, a to na základě Sádkovy výpově tivní trestní teorie – soud při celkovém
V r. 1948 složil maturitu na obchodní aka di, který s ním spolupracoval na scénáři. hodnocení významu trestného činu a při
demii, během školy vedl skautský oddíl. Svou spolupráci se skupinou ani autorství úvaze o konkrétní výměře trestu musí pře
devším přihlížet k nebezpečnosti pacha
Přihlásil se ke studiu na Vysokou školu článku Valenta nikdy nepřiznal.
Dne 19. září 1949 prokurátor Dlouhý tele pro společenský celek, pro jeho úsilí
politickou a sociální v Praze, z politických
důvodů však nebyl přijat a pracoval jako podal obžalobu na zatčené ze zločinu o vybudování nového, socialistického spo
velezrady podle ustanovení § 1 zákona lečenského a hospodářského řádu. Tímto
úředník v Tesle Praha.
Na přelomu let 1948/49 se stal v očích č. 231/1948 Sb. na ochranu lidově de subjektivním zhodnocením trestné čin
režimu „odsouzeníhodným protistátním mokratické republiky. Podle obžaloby se nosti obžalovaných, jejich nebezpečnosti
živlem“. Spolu s několika dalšími začal v době „od ledna 1949 do května 1949 pro lidově demokratický režim… se však
pracovat na vydávání letáků a časopisu navzájem spojili k vydávání štvavého pro vůbec v důvodech rozsudku nezabýval.
„Za pravdu“. Protirežimní letáky se v této tistátního ilegálního časopisu ‚Za pravdu‘, Zjištění soudu o menším rozsahu a význa
době staly důležitou součástí ilegální čin do něhož všichni přispívali“. Dále bylo mu činnosti obžalovaných, o tom, že cíle
nosti. Představovaly způsob šíření jiných obžalovaným kladeno za vinu, že se „do spolčení, totiž navázání styku s cizí mocí,
informací, než jaké poskytovaly oficiální hodli, že Karel Pecka se odebere za hranice nebylo dosaženo, týká se pouze objektiv
do americké okupační zóny Německa, aby ních modalit souzené trestní činností ob
informační kanály.
Když se přestěhoval do Prahy, bydlel se spojil s vedoucími činiteli státu nepřá žalovaných.“
Ve svém odvolání také poukazoval na
u Antonína Řežába, tajemníka lidové stra telské emigrace a spolupracoval s nimi na
ny. Počátkem r. 1949 se prostřednictvím rozbití lidově demokratického zřízení a za skutečnost, že vzhledem ke svému vzdělání
své přítelkyně Jiřiny Kottové seznámil s re obnovu kapitalistické společenské a hos nemohli páchat trestnou činnost z naivity
nebo nedostatku politického rozhledu...
žisérem JUDr. Františkem Sádkem. Tehdy podářské soustavy ČSR“.
Nejvyšší soud odvolání projednal dne
Hlavní přelíčení se skupinou mladých
také měl přijít na myšlenku vydávat časo
obžalovaných se konalo 2. listopadu 1949 8. září 1950. K odvolacímu líčení byli do
pis zaměřený proti novému režimu.
Obsahem prvního výtisku časopisu zva od 9.30 hodin u Státního soudu v Praze. praveni všichni obžalovaní kromě Řežába.
Odvolání obžalovaných do výroku
ného „Za pravdu“ byly převážně filmové Předsedou senátu byl dr. Ruggero Ritt,
recenze. Pro druhý titul byl zvolen podti přísedícími dr. Dědourek a dr. Kremlička o vině byla zamítnuta. Naopak kladně
zhodnotil odvolání prokuratury v části
tul Časopis pro politiku a kulturu. Kromě a soudci z lidu Kejřová a Bartošek.
Průběh byl rychlý, obhájci většinou věnované sovětskému vzoru uplatňování
recenzí se zde objevily i články literární
a politické, které zesměšňovaly všudypří ex offo. Obhájce Fr. Sádka předal sou subjektivní trestní teorie, ale naštěstí pro
du potvrzení Československého státní obžalované shledal Nejvyšší soud uložené
tomnou státní propagandu.
Obě čísla rozmnožil A. Řežáb. Celkem ho filmu, že jmenovaný byl vyznamenán tresty jako dostačující.
Počátkem r. 1955 zamítl Krajský soud
vzniklo asi 70 výtisků, které autoři posílali v r. 1947 velkou cenou světového filmo
známým a roznášeli po schránkách. Také vého festivalu v Bruselu a dostal medaili v Praze další žádost Karla Pecky staršího
vytiskli 50 kusů letáků nazvaného „Ameri i diplom za film „Vzpoura hraček“. K Va o udělení milosti prezidenta republiky
lentovi byla svědectví Adolfa Branalda jeho synovi. Žádost nebyla dle usnesení
čanům!“. Tím jejich činnost skončila.
V případě
odbor
majetku
Milan Veselý,
tel.: neboť
354 224
915, mladší svým „ne
důvodná,
K. Pecka
a Pelikána.
Peckův
obhájceměsta:
navrhl předvo
V březnu
1949zájmu
odešelkontaktujte
A. Řežáb do město
Čes. Ostrov,
e-mail:
mvesely@ostrov.cz,
Pavla
Neumannová,
tel.
354
224
911,
e-mail:
pneumannova@ostrov.cz
Budějovic a byl rozhodnut odejít za hra lání M. Cettla, což však prokurátor zamítl ukázněným chováním a projevovanými
názory prokazuje, že jest dosud zaměřen
nice. Toto mu měl přes Sádka zajistit jeho jako nepodstatné.
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POHLED DO HISTORIE

SLOVO STAROSTY

proti státnímu zřízení“. Kromě toho on
sám s otcovou žádostí nesouhlasil.
Vážení
čtenáři
Ostrovského měsíčníku,
Vězeňské
putování
milí
Již spoluobčané.
záhy po svém odsouzení státním
soudem
byl poslán
do trestaneckých
pra
Společně
vyhlížíme
konec pandemie,
covníchse
táborů.
Jeho první zastávkou
těšíme
na rozvolňování
a věříme,byl
že
tábortěžké
ve Vinařicích
kdepřífá
tyto
časy na na
násKladensku,
nezanechají
ral na
dole Mayrau.
všakzbyl
povolán
liš
hluboké
stopy. Brzo
Mnoho
nás
si jen
jako jižuvědomí,
„zaučený“jakhorník
na tato
pracoviště
občas
moc nás
doba
Jáchymovských
těžitzda
uranovou
rudu
změnila, a až časdolů
ukáže,
nám budou
na
Jáchymovsku.
Jeho
prvním
táborem
některé věci chybět více či méně. byl
tábor
Svornost.
Později
pak Nikolaj.
Každý
den v úřadě
otvírám
knihuProto
došlé
že
byl
však
nepoučitelný
a
nedbal
na svou
pošty. Knihu, která je většinu dní prázdná
řádnou převýchovu, byl poslán na práci
a jen občas se v ní objeví dopis. Krásný pado malého tábora Vykmanov II neboli tá
pírový dopis. Nedávno jsem si vzpomněl
bor „L“ – Elko. Odtud se později dostává
na
Wolkerovu báseň Poštovní schránka
do tábora Bytíz na Příbramsku.
a uvědomil
jsem 1956
si, že za
let mohou
V listopadu
K. pár
Pecka
starší
za našich
ulic
úplně
zmizet.
Svět
úplně
A. Řežáb starší podali žádost ojede
přezkou
vmání
jiném
tempu,sajejich
zatímco
zmiňovaná
kniprocesu
syny.
Argumentují
ha
došlé
pošty
je
většinou
prázdná,
moje
skutečností, která vyšla najevo při projed
mailová
schránka
je každý
den lidově
řenání podobné
žádosti
o přezkum
ze strany
čeno
k
prasknutí.
Asi
jste
si
také
všimli,
jak
Vl. Valenty, že Miloslav Cettl byl spolupra
moc
se elektronická
komunikace
rozšířila
covníkem
StB a nakonec
6. února
1956
aKrajský
jak často
se
pohybujeme
v
takzvaném
soud v Praze vyhověl odvolání
kyberprostoru.
se učí
online,Státního
porady
Valenty a zrušil Děti
dřívější
rozsudky
na
úřadě vedeme
počítačové
kamei Nejvyššího
soudupřes
ohledně
jeho osoby.
mladých
lidív argumentují,
ry Otcové
a běžnáobou
jednání
už také
dnešní době
že podíl Cettla
na činnosti
nevyžadují
osobní
účast. a sledování sku
piny
nebezpečnost
AžStB
do významně
této chvílesnižuje
by se dalo
říci, že je
činnosti
odsouzených.
vše
relativně
v pořádku, a možná bych
Peckai byl
věci obnovy
slyšen
použil
onoveznámé:
Pokrokřízení
prostě
ne12. prosince 1957 v NPT Bytíz. Dne 8. květ
zastavíš.
na 1958 se Karel Pecka starší obrací na
krajský soud se žádostí o sdělení, zda jsou
ve věci konány nějaké kroky.
Nakonec 25. března 1959 bez účasti od
souzených
Pecky
Řežába proběhlo
veřej
První máj
je atradiční
český svátek
né
zasedání
ve
věci
obnovy,
kdy
předseda
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Jan Kareš
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a naBelzá
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kladě usnesení Krajského soudu v Praze byl
tain, a germánské kultuře, kde se slaK. Pecka z výkonu trestu propuštěn s pod
ví jako Valpuržin svátek. Tyto svátky
mínkou na dva roky. Do konce trestu od
oslavovaly první květnovou noc a den
nětí svobody mu zbývalo 6 měsíců a 22 dní.
jako
plodnosti
a příchod
jara.
Jakočas
poslední
ze skupiny
byl propuštěn
A
kde
se
vlastně
vzala
líbací
A. Řežáb, a to na základě rozhodnutítradice
prezi
v květnu?
denta
republiky o amnestii ze dne 9. květ
Prvomájové
líbání pod rozkvetlou třešní,
na
1960.
jabloní
či jiným stromem je romantický
Na svobodě
zvyk,
kterýpro
se určitě vyplatí udržovat
Po svém
a dodržovat.
puštění
se K.
Podle některých
pramenů je tento
Pecka
vrátil
zvykPrahy,
starý kde
zhruba sto let, podle jiných
do
je tunašel
už odza
starověku. Totiž už ve stasi
městnání
jako se slavil svátek, který se
rověkém Římě
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Ná a byl zasvěcen bohyni
nazýval vFloralia
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jara a plodnosti Flóře. V křesťanské době
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a pracoval
byl polibek
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zde
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r. 1965.
a pod
se tak směli políbit jen ti, již
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po propuštění
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Zvyk,
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Kottovou,
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manželství
se
jim
v
lis
celoroční krásu, zdraví, lásku a zamilovatopadu
1963
rozpadlo.
nému páru plodnost. Symbolika zvyku

Dobré a moderní věci s sebou ale většinou přinášejí i cosi špatného, nepěkného, 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 opěvovaných krásných papírových dopisů
měla nějakou standardní úroveň, komunikace přes sociální sítě a někdy i přes
e-maily tuto úroveň často postrádá.
A není to jen kultura projevu, je to bo- na ty zmíněné sociální sítě. A protože
hužel často i agresivita. Právě sociální sítě jsem optimista a chci věřit tomu, že až
se hemží lidmi, kteří svou otázku uvo- zase budeme chodit upouštět páru
zují urážkou tázaného, svůj názor uvádí k pivu, agresivita v kyberprostoru klesne,
útokem na morální a nezřídka i fyzické
velmi se přimlouvám, aby v nejbližší vlně
Hlavička časopisu
vlastnosti toho druhého. Velmi často se rozvolňování byly i hospody.
Ovšem
na druhou
stranu
po pro návrh na zahájení rehabilitačního
řízení
kromě
tradičních
expertů
najiž
zahraniční
Jan Bureš
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do „sametové“ re a v říjnu 1997 mu prezident udělil in me
drologové
a dopravní
voluce“ – viz spis „Kája“, kdy byl veden jako moriam Řád T. G. Masaryka III. třídy, ne
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V
r.
2017
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zpět. První se uskuteční ve středu
městě
státě, pohádali
povoláni ve
k vojenské
službě. se, navzájem Sestrou K. Pecky byla Hana Otrubová, je
19. května od 15 hodin na Městse Vposlali
někam
a
rozešli
se
domů.
Šlo
době uvolnění poměrů zbývající čle jímž manželem byl bývalý politický vězeň,
ském úřadě Ostrov v zasedací místonové
takzvanou
vypuštěnou
páru.
Páru,
kteskupiny žádali o rehabilitaci, ale na který úspěšně uprchl z Nikolaje.
nosti
rady na
města.
rá
v
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z
nás
bublá,
soptí,
a
prokonec dne 22. dubna 1974 Městský soud
Co dodat
závěr
tože
nemá
kam,
unikne
pravděpodobně
v Praze návrhy na zrušení rozsudků zamítl.
Použiji k tomu slova K. Pecky z článku

DEN SE STAROSTOU

On sám o rehabilitaci nežádal, neboť o ni
ze strany totalitního režimu nestál.
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i
do
A jak je to vciOstrově? Máte i vy své obvilu (soubor
„Na
co umírají
muži“,
1968). Od
líbené
místo,
kde
si dáváte
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zámeckých soudu
zastavení,
kde
1990 podal k Městskému
v Praze

PROČ SE LÍBAT POD TŘEŠNÍ

„Tráva tam roste rychle“ (17. 4. 1969).
„Během cesty tam se mi několikrát
vynořila otázka, kterou se dnes zabývá
Byl pozdní
večerby– možné
první máj
– zemi
mnoho
lidí. Bylo
v této
večerní
máj
–
byl
lásky
čas.
znovu rozpoutat teror zatýkání a vězně
zval ku lásce
hlas,
ní,Hrdliččin
znovu vybudovat
koncentrační
tábo
kde
borový
zaváněl
háj…
ry a naplnit je lidmi, třeba jen za zločin
Úryvek znež
lyricko-epické
básně
Májby
jiného smýšlení,
je oficiální?
Bylo
Karel
Hynek
Mácha
možné opětně podminovat základní
etické normy a poplivat všechna lidská
práva, sotva
s nimi
byli občané
alespoň
najdete
mnoho
informací
o tom, jak
park
obeznámeni?
Bylo
opět v umožně
postupně
vznikal
a jakby
vypadal
době své
no určitým
kádrů, aby
největší
slávy,druhům
kdy byl nazýván
– ase
tostaly
prápány
nad
životem
a
smrtí
jiných
lidí,
aby
vem, osmým divem světa. Ti, kdo holdují
v
beztrestné
zvůli
páchaly
zločiny
podle
virtuální a augmentované realitě, si také
své chuti?
přijdou
na své! V Zámeckém parku, u Po… A také
chybíaidea,
anijePalečko
svátného
okrsku
Staréneboť
radnice
přivítá
vé
mačkající
spoušť
revolveru
nejsou(více
pře
projekt Znovuoživené Krušnohoří
vážně
sadisté,
to
jen
záštita
víry,
že
pracují
info www.icostrov.cz/znk/). V Ostrově tak
pro svatý
cíl,historie
v nich potřebnou
dávku
sadi
ožije
dávná
města a jeho
baroksmu uvolňuje.
ních staveb i významných osobností.
Není dostatek ochotných, kteří by
První máj je pro většinu Čechů příležinastoupili na místa bachařů do věznic
tostí,
jak druhému vyjádřit lásku. Mějme
a lágrů. Není dost soudců, kteří by se pro
se
i
přírodu
kolem nás
rádi vpřipravených
každé roční
půjčili k vynášení
předem
době.
rozsudků. Je pramálo žurnalistů, kteří by
Tip: Krásnou
třešeň
najdete
vytvářeli
atmosféru,
v níž
by se naproti
mohlo
parčíku
soudit. Oty Hofmana za cukrárnou.
Dita Poledníčková
Opatrnosti však nezbývá.
Tráva roste
rychle.“ manažerka cestovního ruchu
MěÚ
Ostrov
Lubomír
Modrovič
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KLUB ČESKÝCH
TURISTŮ
ZVE Žďáru
Nabídka pozemků
v Horním
1. 1. Novoroční výstup na hradní zříce

Město Ostrov nabízí pozemky určené pro výstavbu rodinných
domů
investoru,
ninu Šumná
z Perštejna
který vybuduje obslužnou komunikaci a přípojky sí� technické
infrastruktury.
8. 1. Hradiště Rubín: Z Měcholup
2
Jedná se o 21 stavebních parcel o výměře od 821 m doPodbořan
1 844 m2.
Výměra plochy
24 532 m

2

Cena

do

15. 1. Jirkov: Krušnohorské poselství

dle znaleckého posudku – 370 Kč/m

Územní studie

2

22. 1. Z Milhostova na Hartoušovské
mofety

Studie zástavby, dopravního řešení a technické infrastruktury k nahlédnu� na
webu uvedené
města naakce
adrese
Všechny
jsou volně pří
stupné i pro nečleny Klubu českých tu
bit.ly/pozemky-horni-zdar
ristů.
Bližší informace na www.kctkvary.cz
fjw@volny.cz; 603 209 270.

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 uzavřenaFrantišek
kupní smlouva
Wohlmuth
a dohoda o zřízení předkupního práva a výhrady zpětné koupě.
předseda KČT Slovan Karlovy Vary

BADMINTONISTÉ SBÍRALI MEDAILE
V předvánočním čase pořádal oddíl badmintonu TJ Os
trov XII. ročník turnaje čtyřher a mixů, který se minu
lý rok nemohl konat. V době protikoronavirových opatře
ní byl počet 22 hráčů a hráček - i se zahraniční účastí - nad
očekávání dobrý. Hrálo se ve skupinách s následujícím play-off.
K vidění byly výborné výkony, zvláště pak ve finálových zápasech.
V období, kdy je mnoho sportovních akcí zrušeno, odjížděli spoko
jení účastníci s poděkováním pořadateli za uspořádání turnaje. Os
trovských zástupců bylo osm a již tradičně sbírali ty nejvyšší trofeje,
a patří jim velká gratulace.

Výsledky ostrovských hráčů:
ČM: 1. Hauer–Vatashchuk /Ostrov - K.Vary/; 3. Mojtek–Placek
/Ostrov–Kynžvart/; 4. Kořený–R.Tripal /Ostrov/; 6. Žemlička–
Dvorník /Ostrov/;
Mix: 1. Hauer - K. Vataščuková /Os.-K.V./; 3. Mojtek–Šulová /Os./;
5. Žemlička–Karbulková /Os./;
ČŽ: 1. K+R Vataščukovy; 2. Šulová–Karbulková /Ostrov/; 3. Plac
ková–Lišková
Jiří Mácha
předseda oddílu TJ Ostrov

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
Badmintonistům TJ Ostrov se na turnaji dařilo

20 2

Ostrovský měsíčník | LEDEN
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ÚSPĚŠNÉ
VÝPRAVY OSTROVSKÝCH KARATISTŮ
SLOVO STAROSTY

Dne 23. čtenáři
10. jsme Ostrovského
se s naším oddílem
ChamVážení
měsíčníku,
pions
team
Ostrov
zúčastnili
závodů
v Hor
milí spoluobčané.
ním
Slavkově
pod
názvem
Velká
cena
města
Společně vyhlížíme konec pandemie,
Horní Slavkov – O pohár starosty města Hor
těšíme se na rozvolňování a věříme, že
ní Slavkov. Tohoto turnaje se zúčastnilo téměř
tyto těžké časy na nás nezanechají pří120 závodníků z 10 oddílů Karlovarského kra
liš
hluboké stopy. Mnoho z nás si jen
je a mezi nimi se neztratilo ani našich 8 bojov
občas
uvědomí,
jak hned
moc několik
nás tato
doba
níků, kteří
si vybojovali
cenných
změnila,
a
až
čas
ukáže,
zda
nám
budou
kovů. Startovat mohli v kategoriích kata, kata
některé
věcia vchybět
více
či méně.
duo, kumite
kategorii
superkick,
kde si po
Každý
den vsvých
úřaděkopů
otvírám
knihu došlé
rovnali
rychlost
se soupeři.
pošty.
Knihu,
která je většinu dní prázdná
Jednotlivé
výsledky:
aTereza
jen občas
se v ní–objeví
dopis.
Krásný
paŠnajdrová
1. místo
kumite,
3. mís
pírový
to kata dopis.
duo Nedávno jsem si vzpomněl
na
Wolkerovu
Poštovní
schránka
Tereza
Komjathybáseň
– 1. místo
kumite,
3. mís
atouvědomil
superkick jsem si, že za pár let mohou
zNatálie
našichKheilová
ulic úplně
zmizet.
jede3.úplně
– 2.
místoSvět
kumite,
mís
kata, tempu,
3. místoakata
duo zmiňovaná knivtojiném
zatímco
Pavel
Kuneš
– 2. je
místo
kata, 3.prázdná,
místo kumite
ha
došlé
pošty
většinou
moje
Eliška
Volrábová
–
1.
místo
superkick
mailová schránka je každý den lidově řeLuboškKopča
– 2.Asi
místo
3. místo
čeno
prasknutí.
jste kumite,
si také všimli,
jak
kata,
3.
místo
superkick
moc se elektronická komunikace rozšířila
Chaloupek
– 3. místovkumite
aMartin
jak často
se pohybujeme
takzvaném
Lukáš
Picek
–
2.
místo
kumite,
místo
kyberprostoru. Děti se učí
online,3.porady
kata,
3.
místo
superkick
na úřadě vedeme přes počítačové kameJanaKouba
nejmladší
závodů
ry
běžná jako
jednání
už takéúčastník
v dnešní
době
–
1.
místo
kumite
nevyžadují osobní účast.
Hned o pár týdnů později (28. 11.) jsme
Až do této chvíle by se dalo říci, že je
se účastnili závodů v chodovském dojo
vše relativně v pořádku, a možná bych
použil i ono známé: Pokrok prostě nezastavíš.

pod
názvem
Vánočnívěci
cenas města
Dobré
a moderní
sebouChodov.
ale větTěchto
závodů
se
zúčastnila
menší
vý
šinou přinášejí i cosi špatného,
nepěkprava,
avšak
medailí
jsme
ukořistili
hojné
ného, nevkusného a možná i zlého. A to
a mezi ostatními karatisty jsme
smnožství
sebou přinesla
i tato doba. Pokud jsem
se rozhodně neztratili. Akce se účastnilo
před chvilkou psal, že přibylo e-mailů,
přibližně 90 bojovníků z 9 oddílů.
tak
musím zmínit i dotazy a vzkazy na
Jednotlivé výsledky:
sociálních
sítích, jako
Facebook
nebo
Tereza Komjathy
– 2. je
místo
kata mladší
Instagram.
A
zatímco
většina
mnou
žákyně, 1. místo kata starší žákyně, 2. opěmís
vovaných
krásných
papírových
dopisů
to kumite mladší
žákyně,
2. místo kumite
měla
starší nějakou
žákyně standardní úroveň, komunikace
přes–sociální
sítě a někdy
Lukáš Picek
3. místo kumite,
3. místoi přes
kata

Novinkou podzimní soutěžní sezony
České taneční organizace byla art liga,
ve které tanečníci z celé České republiky
soutěžili
uměleckých
tanečních
První vmáj
je tradiční
český disciplí
svátek
nách.
Jednalo sekterý
o premiéru
tanečních
zamilovaných,
se slavívkaždoročsoutěžích
u nás.
Organizace
reagovala
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ně 1. května.
Svátek
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tanečníků
po soutěžích,
tradici, avšak
své kořeny
má i v které
keltvsképosledních
letech
probíhaly
kultuře, 2kde
se slaví
svátekhlavně
Belon-line.
Celkový
zájem
tanečníků
tain, a germánské kultuře, kde předčil
se slaočekávání,
a tak se třísvátek.
soutěží Tyto
zúčastnilo
ve
ví jako Valpuržin
svátky
3oslavovaly
věkových aprvní
ve 2 výkonnostních
kategori
květnovou noc a den
ích
a extraligaa-příchod
přes 600 tanečníků.
jako- hobby
čas plodnosti
jara.
Mirákl
zde
měl
zastoupení
33 tanečníků
A kde se vlastně vzala líbací
tradice
s 84 choreografiemi. A při pohledu na cel
v květnu?
kovou výsledkovou listinu se domácí ta
Prvomájové líbání pod rozkvetlou třešní,
nečníci rozhodně neztratili, o čemž svěd
jabloní či jiným stromem je romantický
čí často jak 1. místa v řadě disciplín, tak
který seumístění.
určitě vyplatí
udržovat
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nešlo
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dodržovat.
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kategoriích
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starý
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Totiž už
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bylyseobdivuhodné.
chvíli,
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Floraliajuniorské
a byl zasvěcen
kdy
se v nabité
kategorii bohyni
93 só
jara a plodnosti
V křesťanské
lových
tanečnic vFlóře.
žebříčku
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5 na
byl polibek
velmi
šich
tanečnicpovažován
do 8. místa,zatak
to je intimní,
pro náš
a pod třešní
tak směli
políbit
jenStejně
ti, již
trenérský
týmseskvělá
zpětná
vazba.
tak
potěšilo
umístění
začínají
mělinás
před
svatbou.
Zvyk, našich
který má
slíbit
cích
tanečníků
hobby lásku
lize. Dětskou
ka
celoroční
krásu,v zdraví,
a zamilovategorii
osmileté tanečnice
nému ovládly
páru plodnost.
SymbolikaAmálka
zvyku

Pániková a Nikol Vasiljeva, v juniorech pak
v sólových disciplínách Bára Lišková. Vel
ké poděkování tedy míří i těm, které se na
přípravě
nejvíce
podílely:strom
Mar
by
se dalatanečníků
vyložit tak,
že kvetoucí
tě Šafářové,
Bursíkové,
je
připravenLucii
k plození,
cožAnně
jsou Burešo
vlastně
a Markétě
Vajdíkové.”
ivémladí
zamilovaní
lidé. Říká se, že poliTaneční
Mirákl
v Ostro
bek
zajistí skupina
dívce krásu
napůsobí
celý rok,
a pově
při
ZUŠ
Ostrov
a
výborné
tréninkové
zá
kud políbena nebude, možná i uschne.
zemí
jí
poskytuje
Dům
kultury
v
Ostrově.
Ale ani ten, kdo je singl, nemusí smutnit.
UMÍSTĚNÍ
EXTRALIGA
První
máj od
pradávna odkazuje rovněž
(uváděno
do
3. místa)
na spojení člověka
s přírodou.
CONTEMPORARY
SÓLAMáte i vy své obA jak je to v Ostrově?
DĚTI místo, kde si dáváte prvomájové
líbené
2. Veronika Eretová
políbení
pod rozkvetlou třešní, jabloní
3. Lucie Kudelová
či jiným stromem? Vydáte se přinejmenJUNIOŘI
ším
v tento den na příjemnou procházku
1. Simone Elen Lajdová
Ostrovem
a jeho
okolní přírodou? Nebo
3. Magdaléna
Šlemrová
si
naservírujete
rovnou velkou porci
DOSPĚLÍ
obojího?
2. Marta Šafářová
Určitě vyjděte ven!
Do přírody v okolí
CONTEMPORARY
DUA
Ostrova,
k
Boreckým
rybníkům,
starému
DĚTI
koupališti
alespoň
ostrovského
1. Veronikanebo
Eretová,
Laurado
Svobodová
Zámeckého
parku (více
tipů
zde: www.
3. Kristína Hudečková,
Lucie
Kudelová
icostrov.cz/ostrov-top-7).
Projděte ho
JUNIOŘI
křížem
krážem
a všimněte
si jeho
novi1. Simone
Elen Lajdová,
Magdalena
Šlemrová
nek.
Krmítek
pro Veronika
veverky, které
2. Nikola
Bočková,
Černámůžete
DOSPĚLÍ
cestou
nakrmit potravou pro ně určenou
Bursíková,automatů.
Marta Šafářová
z2. Lucie
instalovaných
Dále devíti
JAZZ SÓLA zámeckých zastavení, kde
renovovaných

Luboš Kopča – 3. místo kumite, 3. místo kata
Martin Chaloupek – 2. místo kumite
Pavel Kuneš – 4. místo kumite dorostenci,
4. místo kata dorostenci
Všem závodníkům bychom chtěli pogra
tulovat a poděkovat za vzorné chování
na turnajích a reprezentaci města Ostrov.
A rovněž bychom chtěli poděkovat
MDDM Ostrov za finanční podporu na
šich sportovců.
Vaši hrdí trenéři Daniel Pekuniak
a Michaela Budajová

e-maily tuto úroveň často postrádá.
A není to jen kultura projevu, je to bo- na ty zmíněné sociální sítě. A protože
hužel často i agresivita. Právě sociální sítě jsem optimista a chci věřit tomu, že až
se hemží lidmi, kteří svou otázku uvo- zase budeme chodit upouštět páru
zují urážkou tázaného, svůj názor uvádí k pivu, agresivita v kyberprostoru klesne,
útokem na morální a nezřídka i fyzické velmi se přimlouvám, aby v nejbližší vlně
vlastnosti toho druhého. Velmi často se rozvolňování byly i hospody.
kromě tradičních expertů na zahraniční
Jan Bureš
vztahy, fotbalových a hokejových trenéstarosta města
rů objevují noví epidemiologové, dendrologové a dopravní inženýři.
Chce se mi věřit, že to jsou ti samí,
Tradiční Dny se starostou, které
kteří se dříve sešli v hospodě u piva, zazrušila
pandemie koronaviru, jsou
nadávali si, rozebrali aktuální situaci ve
zpět.
První
se uskuteční ve středu
městě i ve státě, pohádali se, navzájem
19.
května
od
15 hodin na Městse poslali někam a rozešli se domů. Šlo
Úspěšné výpravyském
karatistů
úřadě
Ostrov
v zasedací místo takzvanou vypuštěnou páru. Páru, ktenosti
rady
města.
rá v mnohých z nás bublá, soptí, a protože nemá kam, unikne pravděpodobně

DEN SE STAROSTOU

TANEČNÍCI MIRÁKLU BODOVALI V ART LIZE
PROČ SE LÍBAT POD TŘEŠNÍ

DĚTI
2. Veronika Eretová
pozdní
večer – první máj –
3. Byl
Lucie
Kudelová
večerní máj – byl lásky čas.
JUNIOŘI
ku lásce hlas,
2. Hrdliččin
Magdalenazval
Šlemrová
DOSPĚLÍ
kde borový zaváněl háj…
1. Marta Šafářová
Úryvek z lyricko-epické básně Máj
JAZZ DUA
Karel Hynek Mácha
DĚTI
2. Kristína
Hudečková,
Lucie
Kudelová
najdete
mnoho
informací
o tom,
jak park
3.
Veronika
Eretová,
Laura
Svobodová
postupně vznikal a jak vypadal v době své
JUNIOŘIslávy, kdy byl nazýván – a to pránejvětší
1. Simone
Elen divem
Lajdová,světa.
Magdalena
vem,
osmým
Ti, kdoŠlemrová
holdují
2. Nikola Bočková, Veronika Černá
virtuální a augmentované realitě, si také
DOSPĚLÍ
přijdou na své! V Zámeckém parku, u Po1. Lucie Bursíková, Marta Šafářová
svátného
okrsku a Staré radnice je přivítá
2. Anna Elisabeth Burešová, Andrea Čopáková
projekt Znovuoživené Krušnohoří
(více
Andrea Burešová
info www.icostrov.cz/znk/).
V
Ostrově
tak
vedoucí souboru Mirákl

ožije dávná historie města a jeho barokních staveb i významných osobností.
První máj je pro většinu Čechů příležitostí, 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.
Ditaměl
Poledníčková
Taneční soubor Mirákl
v art lize
třiatřicetmanažerka
tanečníků s čtyřiaosmdesáti
cestovního ruchu
choreografiemi MěÚ Ostrov
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INFORMACE O VYDÁNÍ

3D TISK SPŠ OSTROV POMÁHÁ NEVIDOMÝM

Pracujte
v popředíškola
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o. p. s., (TCKV) mají za sebou již jeden pro v Ostrově, a to i pro jiné předměty vyu
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Nabídka pozemků v Horním Žďáru

Volná místa:

Územní studie

Domu kultury Ostrov.

Studie zástavby, dopravního řešení a technické
infrastruktury
nahlédnu�
na webu města na adrese
Staňte
se součástí knašeho
ZF týmu
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bit.ly/pozemky-horni-zdar
Objednávky inzerce zasílejte na adresu
inzerce@ostrovskymesicnik.cz

a zašlete nám Váš životopis.

ZF Electronics Klášterec s.r.o.
Osvobozená 780
Předpokládá
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na pronájem okolních pozemků, a to do doby
Roman
Kořinek se, že s investorem bude sepsána
431 51nájemní
Klášterec
nad Ohří

Způsob prodeje
ŠÉFREDAKTOR

vystavění obslužné komunikace a přípojky sí� technické infrastruktury. Nadále bude uzavřena kupní smlouva
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Igor Culek
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+420 727 884 604, igor.culek@zf.com
je omezen na 2200 znaků s mezerami, tj. asi
350 slov nebo 30 řádků. Redakce si vyhrazuje
Bližší informace naleznete na www.zf.com/cz.
v případě potřeby právo krátit a upravovat
příspěvky. Redakce si vyhrazuje právo v případě 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
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Miroslava Kitzbergera. Později vynikala pře
devším v běhu na 100 m překážek a skoku
dalekém. V této disciplíně vytvořila v roce
1982 juniorský rekord 654 cm, který byl pře
konán až po 38 letech. Na juniorském mist
První máj je tradiční český svátek
rovství Evropy obsadila 10. místo, opakova
zamilovaných,
který se slaví každoročně reprezentovala v mezistátních utkáních.
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v české
Po skončení závodní kariéry
se už jako
(viz
tradici,
avšak
své
kořeny
má
i
kelttajenka 2) vrátila do rodného města,vučí
na
ské
kultuře,
kde své
se následovníky
slaví svátekv atle
Belgymnáziu
a trénuje
tain,
germánské kultuře, kde se slatickémaoddíle.

Dobré a moderní věci s sebou ale většinou přinášejí i cosi špatného, nepěkného, 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 opěvovaných krásných papírových dopisů
měla nějakou standardní úroveň, komunikace přes sociální sítě a někdy i přes
e-maily tuto úroveň často postrádá.
A není to jen kultura projevu, je to bohužel často i agresivita. Právě sociální sítě
se hemží lidmi, kteří svou otázku uvozují 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 trenérů objevují noví epidemiologové, dendrologové a dopravní inženýři.
Chce se mi věřit, že to jsou ti samí,
kteří se dříve sešli v hospodě u piva, zanadávali 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, která v mnohých z nás bublá, soptí, a protože nemá kam, unikne pravděpodobně

PROČ SE LÍBAT POD TŘEŠNÍ

by se dala vyložit tak, že kvetoucí strom
je připraven k plození, což jsou vlastně
i mladí zamilovaní lidé. Říká se, že polibek zajistí dívce krásu na celý rok, a pokud políbena nebude, možná i uschne.
Ale ani ten, kdo je singl, nemusí smutnit.
ví jako Valpuržin svátek. Tyto svátky
(red) První máj od pradávna odkazuje rovněž
oslavovaly první květnovou noc a den na spojení člověka s přírodou.
jako čas plodnosti a příchod jara.
A jak je to v Ostrově? Máte i vy své obA kde se vlastně vzala líbací tradice líbené místo, kde si dáváte prvomájové
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ším v tento den na příjemnou procházku
V současné době posilujeme náš tým v Klášterci nad Ohří.
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100.000,Kč bohyni Zámeckého parku (více tipů zde: www.
nazýval
Floralia a byl specialista
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jara a plodnosti Flóře. V křesťanské době icostrov.cz/ostrov-top-7). Projděte ho
• Inženýr
kvality
byl polibek
považován
za velmi intimní, křížem krážem a všimněte si jeho novia pod•třešní
se tak
směliinženýr
políbit
jenkvality
ti, již nek. Krmítek pro veverky, které můžete
Projektový
Volejte
obchodního
zástupce
měli předMobil:
svatbou. 727
Zvyk, který
má
slíbit
cestou nakrmit potravou pro ně určenou
895 461
• Skladník – zásobovač
celoroční krásu, zdraví, lásku a zamilova- z instalovaných automatů. Dále devíti
rpsn od 123,69 %
némuStaňte
páru plodnost.
Symbolika
renovovaných zámeckých zastavení, kde
se součástí
našehozvyku
ZF týmu
INZERCE

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 Městském úřadě Ostrov v zasedací místnosti rady města.

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

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

a zašlete nám Váš životopis.

ZF Electronics Klášterec s.r.o.
Osvobozená 780

www.ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.cz
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Název projektu: Expozice Zámecká zahrada v proměnách času, registrační číslo žádosti
20/005/19210/341/142/004606, Projekt je realizován vrámci Programu rozvoje venkova, 19.2.1
Podpora provádění operací vrámci komunitně vedeného místního rozvoje – výzva005.
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