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SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři Ostrovského měsíčníku, 
milí spoluobčané.

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

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

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

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

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

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

Jan Bureš
starosta města

DEN SE STAROSTOU
Tradiční Dny se starostou, které 

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

PROČ SE LÍBAT POD TŘEŠNÍ
První máj je  tradiční český svátek 

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

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

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

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

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

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

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

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

Dita Poledníčková
manažerka cestovního ruchu

MěÚ Ostrov

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

Úryvek z lyricko-epické básně Máj
Karel Hynek Mácha

AKTUALITY

SLOVO STAROSTY
Genderová vyváženost může 
být pěkný prevít

Dnes jsem si pro vás, milí obyvatelé Os-
trova, připravil krátké zamyšlení nad 
takzvanou genderovou vyvážeností. 
Ta hlásá rovné právo pro ženy a muže 
nebo obráceně muže a ženy.  To je přes-
ně genderově vyváženo, i když by ně-
kdo mohl namítnout, proč jsou první 
ženy, a ne muži, a kdybych to obrátil, 
bylo by to opačné. 
Při svých návštěvách větších měst jsem 
ale narazil na vskutku velký genderový 
problém. A ten se skrývá na přechodech 

pro chodce, které řídí semafory. Málo-
kdo z nás si totiž pořádně prohlédl, jaký 
symbol nás to vlastně zastavuje a jaký 
nás pouští bezpečně na zebru. Většinou 
registrujeme pouze zelenou, na kterou 
dlouho čekáme, nebo červenou, která 
svítí proklatě dlouho. 
Nedávno jsem na jednom přechodu 
čekal a napadlo mě si semafor pořádně 
prohlédnout. A ejhle, problém byl odha-
len. Oni jsou totiž na každém semaforu 
dva průvodci. Jde o dva panáčky – čer-
vený stojí ve stoji spatném a zelený je 
trochu přihrblý při chůzi. Oba mají štěs-
tí, že si jich nevšimla nějaká genderově 
orientovaná aktivistka. Ta by totiž jistě 
požadovala doplnění tohohle panáčka  
i jeho ženským protějškem.
A co není dnes, to jistě jednou přijde.  
A to tedy nezávidím pracovníkům Mi-
nisterstva dopravy, kteří to dostanou 
k řešení. Protože kam tu panenku dají? 
Když ji dají na červenou pozici, tak se 
hned někdo ozve, že to má být jako sym-
bol toho, že ženy vše zastavují a nepřejí 
pokroku? A když ji dají na zelenou, tak 
to zase bude vykládáno, že muži by ženy 
rádi viděli jako utlačované osoby, co stá-
le někam utíkají. 
Doufám, že si téhle nevyváženosti ještě 
dlouho nikdo nevšimne, ale docela by 
se mi zamlouvalo, jak to mají v soused-
ním Německu. Představte si, že tahle 
země, která je na celém světě synony-

mem přesnosti a důslednosti, má různé 
panáčky na přechodech. Třeba v Berlíně 
řídí chodce na přechodech takzvaný  
Ampelmann. Jedná se o obtloustlého 
panáčka s kloboučkem, který se tam stal 
už kultovním symbolem. V Kolíně nad 
Rýnem mají zase dva kamarády, držící 
se kolem ramen, a v Drážďanech copaté 
holčičky. A já si tak říkám, že kdybychom 
si i v Ostrově mohli zvolit na naší jediné 
světelné křižovatce symbol, na který bu-
deme přecházet, kdo by to byl? Panáček 
za ruku s panenkou, markraběnka Si-
bylla Augusta, Jáchym Ondřej Šlik, nebo 
někdo úplně jiný?

Jan Bureš
starosta města Ostrova

DEN 
SE STAROSTOU
Zveme vás na tradiční den se 
starostou, který se uskuteční  
v pondělí 21. února 2022 od  
15 hodin na Městském úřadě 
Ostrov v zasedací místnosti 
rady města. Den se starostou 
se uskuteční, jen pokud to do-
volí epidemiologická situace.
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V případě zájmu kontaktujte město Ostrov, odbor majetku města: Milan Veselý, tel.: 354 224 915, 
e-mail: mvesely@ostrov.cz, Pavla Neumannová, tel. 354 224 911, e-mail: pneumannova@ostrov.cz

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

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

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

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

Nabídka pozemků v Horním Žďáru

REFERENDUM

REFERENT/KA STAVEBNÍHO ÚŘADU ODBORU VÝSTAVBY
Požadujeme: zkušenos� s prací s územně plánovací dokumentací

Náplň práce: samostatné zpracovávání agendy stavebního úřadu (územní, stavební
a kolaudační řízení atd.), agendy přestupkového řízení na úseku stavebního řádu, výkon
státního stavebního dozoru
Nabízíme: zajímavou práci na dobu neurčitou, platové ohodnocení 10. platová třída
(od 21 260 Kč do 31 240 Kč měsíčně, osobní příplatek, odměny), stravenky a další bonusy
Více informací na h�ps://bit.ly/stavar_ostrov
Termín podání příhlášek do 15. 2. 2022, nástup 1.4. 2022

Dobrá práce
v nejisté
době

Město Ostrov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa

Ostrov je díky své bohaté nabídce vy-
hledávanou turistickou destinací pro 
krátkodobé pobyty. Jedním z nejvíce na-
vštěvovaných míst je ostrovský zámek  
s jeho expozicemi. Proto se snažíme již 
tak atraktivní prostory, které sice nenabízí 
klasickou zámeckou prohlídku s historic-
kým vybavením komnat, přizpůsobit ná-
vštěvníkovi tak, aby měl pocit, že se zde 
zámecké historie přesto dotkne.

Modernizace expozic na zámku
Na ostrovském zámku jsou celoročně 

přístupné tři expozice, které jsou prů-
běžně doplňovány. Přibývají nejen expo-
náty, ale také různé technické novinky  
a edukativní prvky. Novou turistickou 
sezónu chceme zpestřit dotykovým pa-
nelem, jehož instalace je v poslední fázi 
své přípravy. Díky němu budou moci 
návštěvníci nahlédnout do míst, která 
nejsou běžně přístupná. „Navštívit” tak 
bude možné například podkroví a půdy 

soukromých domů v Ostrově z dávné 
doby, gotická sklepení, ale i další arte-
fakty, které není možné běžně vidět. Pro 
zájemce zde bude k nahlédnutí rozsáhlý 
rodokmen celého rodu Šliků, a to od stře-
dověku do současnosti.

Slavní rodáci města Ostrova
Nabízí se otázka, proč takovou pozor-

nost věnujeme právě Šlikům? Ne náho-
dou se západní části zámku říká Šlikovský 
zámek. Narodili se zde na zámku hned 
dva významní příslušníci tohoto rodu, 
kteří se nesmazatelně zapsali do histo-
rie naší země. Štěpán Šlik byl z dnešního 
pohledu úspěšným podnikatelem a stál 
nejen za těžbou stříbra v Jáchymově, ale 
zejména za ražbou jáchymovských tola-
rů, které se staly ve své době významným 
evropským platidlem a rovněž předchůd-
cem slavného amerického dolaru. Jáchym 
Ondřej Šlik byl významný vzdělanec, po-
litik a vůdčí osoba stavovského povstání, 

za což byl prvním ze 27 „českých pánů“ 
popravených roku 1621 na Staroměst-
ském náměstí.

Současná expozice k rodu Šliků před-
stavuje nejen samotné historické osob-
nosti, ale také řadu historických souvis-
lostí, událostí a předmětů. Návštěvníci si 
zde mohou prohlédnout mince, šperky, 
listiny, obrazy, ale také údajný meč kata 
Mydláře, kterým mohl být Jáchym Ondřej 
Šlik sťat. Zlatým hřebem expozice je ná-
rodní kulturní památka – Šlikovská min-
covní kazeta osazená 44 stříbrnými tola-
ry. Součástí expozice je videoprezentace  
o historii, mapující i dobu Šliků.

Poděkování za podporu
Děkujeme Karlovarskému kraji za fi-

nanční podporu tohoto projektu ve výši 
54 tis. Kč.

Marek Poledníček 
místostarosta města Ostrova

PŘIPRAVUJEME: NOVÝ INTERAKTIVNÍ PANEL U ŠLIKŮ V ROCE 2022
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REFERENDUM

REFERENT/KA STAVEBNÍHO ÚŘADU ODBORU VÝSTAVBY
Požadujeme: zkušenosÄ s prací s územně plánovací dokumentací

Náplň práce: samostatné zpracovávání agendy stavebního úřadu (územní, stavební
a kolaudační řízení atd.), agendy přestupkového řízení na úseku stavebního řádu, výkon
státního stavebního dozoru
Nabízíme: zajímavou práci na dobu neurčitou, platové ohodnocení 10. platová třída
(od 21 260 Kč do 31 240 Kč měsíčně, osobní příplatek, odměny), stravenky a další bonusy
Více informací na hĦps://bit.ly/stavar_ostrov
Termín podání příhlášek do 15. 2. 2022, nástup 1.4. 2022

Dobrá práce
v nejisté
době

Město Ostrov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa

Zastupitelstvo města Ostrova dne 17. ledna 2022 v souladu se zákonem č. 22/2004 Sb.,
o místním referendu a o změně některých zákonů, přĳalo nové usnesení č. 1/22 o vyhlášení
místního referenda o otázce:

„Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo města neschválilo
změnu č. 3 Územního plánu Ostrov?“

Podstatou Změny územního plánu č. 3 je umožnění zvýšení maximální povolené výšky
staveb v areálu bývalého závodu Škoda z 12 m (po římsu) na 22,5 m (celkem). O změnu
požádala společnost Panattoni s ohledem na požadavky potenciálních uživatelů hal.

Místní referendum se bude konat dne 18. února 2022 (pátek) od 12.00 hodin do 22.00
hodin. Za tímto účelem jsou zřízeny místní komise. Místní referendum bude probíhat ve 14-
ti okrscích, které jsou stejné jako v každých volbách.Místa pro hlasování v referendu jsou
tedy stejná, jako jsou občané zvyklí z jiných voleb, dle místa svého bydliště.

V referendu mohou hlasovat všichni občané města Ostrova, kteří mají hlasovací právo,
stejně jako v komunálních volbách. (volby do zastupitelstva obce) K ověření totožnosti je
třeba s sebou přinést občanský průkaz nebo cestovní pas. (bez tohoto dokladu nebude
umožněno hlasování) Při hlasování je striktně vyžadováno dodržování protiepidemických
opatření. To znamená užití ochrany dýchacích cest respirátorem třídy min. FFP 2.

Hlasovací lístky nebudou distribuovány do schránek občanů, ale tyto včetně úředních obálek
obdrží občané přímo v místnostech jednotlivých volebních okrsků.

Místní referendum bylo původně vyhlášeno dne 3. listopadu 2021 a mělo se konat dne
10. prosince 2021. Vzhledem k tomu, že od 25. listopadu 2021 do 26. prosince 2021 byl
Vládou ČR vyhlášen nouzový stav, který měl mimo jiného za následek přerušení běhu všech
lhůt ke konání místního referenda a proto se v avizovaném termínu nekonalo.

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

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

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

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

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

Nabídka pozemků v Horním Žďáru

3www.ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.cz

SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři Ostrovského měsíčníku, 
milí spoluobčané.

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

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

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

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

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

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

Jan Bureš
starosta města

DEN SE STAROSTOU
Tradiční Dny se starostou, které 

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

PROČ SE LÍBAT POD TŘEŠNÍ
První máj je  tradiční český svátek 

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

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

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

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

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

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

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

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

Dita Poledníčková
manažerka cestovního ruchu

MěÚ Ostrov

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

Úryvek z lyricko-epické básně Máj
Karel Hynek Mácha

AKTUALITY AKTUALITY

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA  
A ZASTUPITELSTVA MĚSTA

NOVÉ NÁJEZDOVÉ RAMPY POTĚŠÍ  
ZEJMÉNA IMOBILNÍ OBYVATELE

PRVNÍ OSTROVSKÉ MIMINKO ROKU 2022

- RM schválila uzavření Příkazní smlouvy pro 
zajištění výkonu práce kurátora sbírky a výstav 
města Ostrov za odměnu ve výši 110 000,00 Kč 
ročně s Mgr. Miluší Kobesovou, trvale bytem 
Varšavská 1275/5, Karlovy Vary, PSČ 360 01, na 
období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022,
- RM schválila podání žádosti o dotaci  
z programu pro poskytování dotací z rozpoč-
tu Karlovarského kraje na podporu aktivit  
v cestovním ruchu v Karlovarském kraji na 
realizaci projektu Informační a evidenční sys-
tém pro rozvoj cestovního ruchu v Ostrově, 
který bude sloužit ke zvýšení a evidenci ná-
vštěvnosti turistických cílů ve městě a okolí,
- RM schválila Směrnici o odtazích silničních 
vozidel a nakládání s těmito vozidly, která jsou 
překážkami silničního provozu, vraky, vozidly 
s ukončenou životností a odstavenými vozidly 
na místních a účelových veřejně přístupných 
komunikacích a pozemcích v katastrálním 
území města Ostrov,
- ZM schválilo Obecně závaznou vyhlášku 
města Ostrov č. 5/2021, o zákazu požívání al-
koholických nápojů na veřejném prostranství, 
- ZM schválilo rozpočet města na rok 2022, 
kde celkové navrhované příjmy města včet-
ně financování činí 485 763 tis. Kč a celkové 
výdaje města činí 485 763 tis. Kč.                (jj)

HLEDÁME  KANDIDÁTY NA OCENĚNÍ OBČAN MĚSTA ROKU 2021
Jako každoročně dovolujeme si Vás i letos oslovit s výzvou ke 

spolupráci při hledání význačné osobnosti, která v uplynulém 
roce vykonala mimořádně významný čin – dosáhla úspěchů 
v oblasti vědy, kultury, sportu, vynikla při organizování spole-
čenských aktivit ve městě, nezištně se angažovala v sociálních 
službách nebo jinak výraznou měrou přispěla k rozvoji města 
Ostrova a ke zvýšení kvality života našich občanů.  Ocenění 
„Občan města roku“ se uděluje také za celoživotní zásluhy 
a rovněž může být uděleno in memoriam.  Ocenění „Občan 
města roku“ může být taktéž uděleno osobnostem, které nežijí 
trvale na území města Ostrov. Touto cestou máte jedinečnou 
možnost těmto neobyčejným lidem poděkovat a vyjádřit jim 
své uznání. 

Znáte-li někoho, kdo si podle vás toto ocenění zaslouží, podej-
te, prosím, písemný návrh nejpozději do pátku 18. března 2022. 
Návrh je možné doručit osobně do podatelny Městského úřadu 
Ostrov nebo poslat e-mailem na adresu: zzelezna@ostrov.cz. Do 
návrhu uveďte jméno, případně i kontakt na navrhovanou osob-
nost a připojte stručné zdůvodnění, proč je z vašeho pohledu prá-
vě tato osobnost vhodnou kandidátkou / vhodným kandidátem 
na toto čestné ocenění. K návrhu připojte své jméno a kontaktní 
údaje (telefon, e-mail). 

Doručené návrhy bude projednávat Rada města Ostrov a o no-
siteli ocenění za loňský rok rozhodne Zastupitelstvo města Os-
trov v dubnu tohoto roku. 27. června plánujeme slavnostní akt 
ve Dvoraně ostrovského zámku, kde bude vybraným osobnostem 
předáno ocenění „Občan města roku“. Při této příležitosti ocení 
město i úspěšné sportovce roku 2021. 

Od roku 1997 bylo ocenění Občan města roku uděleno těmto 
osobnostem:
1997 Mgr. Zdenka Čepeláková, Dagmar Čurdová, 
 Mgr. Ivan Matouš
1998 Jana Růžičková, Mgr. Irena Konývková
1999 Božena Poledníčková, Miroslav Kitzberger, 
 Vladimír Novotný in memoriam
2000 Ing. Jan Zborník
2001 PhDr. Jaroslav Fiala
2002 Mgr. Lidmila Hanzlová, František Kůs
2003 Helena Valová, Stanislav Sojka
2004 Eva Pluhařová, RNDr. Vladimír Vít
2005 Radim Rulík
2006 ocenění nebylo uděleno
2007 MUDr. Marie Petrášová, Walburga Mikešová
2008 Vojtěch Písačka, Mgr. Jiří Navara
2009 František Jankovský
2010 Jan Mareš, Jiří Šmíd, Libuše Půdová
2011 ocenění nebylo uděleno
2012 Eva Žiláková
2013 Vladimír Pražma
2014 Josef Horák in memoriam
2015 Mikuláš Kriška, Vlastislav Mareš
2016 Zdeňka Janischová
2017 Ing. Václav Šrámek
2018 Mgr. Andrea Burešová
2019 Tomáš Lesser
2020 MUDr. Alice Valentová, Vladimír Kříž
Děkujeme vám za spolupráci a projevený zájem.

Zuzana Železná, referentka OKSVS 
Městský úřad Ostrov

Prvním ostrovským miminkem roku 
2022 je chlapeček Daniel Bui. Narodil se 
v porodnici Karlovarské krajské nemoc-
nice, Nemocnice  Karlovy Vary ve středu 
5. ledna těsně před půl druhou hodinou 
ranní. Šťastnými rodiči jsou maminka paní 
Nguyen Thuy Nga a tatínek pan Bui Anh 
Duc. Chlapeček vážil po narození 3 050 g 
a měřil 48 cm. Pro rodiče je malý Daniel 
prvním společným potomkem. Stejně jako 

v letech předchozích se i tento rok za prv-
ním narozeným ostrovským miminkem po 
propuštění z porodnice vypravil starosta 
města. Ing. Jan Bureš předal novopečené 
mamince finanční dar města Ostrov spolu 
s květinami a blahopřáním. 

Kateřina Matyášová
vedoucí odboru sociálních věcí  

a zdravotnictví, Městský úřad Ostrov

UPOZORŇUJEME ŽADATELE 
O BYT, ABY AKTUALIZOVALI 
ŽÁDOSTI V POŘADNÍKU

Připomínáme všem zájemcům o byt, je-
jichž žádosti jsou již zařazeny v pořadníku  
a v tomto roce si ještě neobnovili žádost, aby 
tak učinili nejpozději do 31. 3. 2022.

Neobnovené žádosti o byt budou z po-
řadníku vyřazeny.

Obnovení (aktualizaci) lze provést: te-
lefonicky na č. 354 224 808, písemně na 
adrese: Městský úřad Ostrov, odbor SVZ, 
Jáchymovská 1, Ostrov 363 01, e-mailem na 
adrese: astrichelova@ostrov.cz nebo osob-
ně na Městském úřadu v Ostrově, odbor 
SVZ, přízemí, kancelář č. A 112.  Vždy poté 
obdržíte potvrzení o provedené aktualizaci 
žádosti. V případě písemného obnovení lze 
využít formuláře, který naleznete na našich 
webových stránkách v sekci: Témata-Bydle-
ní-Tiskopisy-Obnovení žádosti o byt.

(red)

V loňském roce nechalo město Ostrov 
vybudovat tři nové nájezdové rampy pro 
bezbariérový přístup v ulici Družební. Jedná 
se o čísla popisná 1322, 1323 a 1324. „Ram-
py umožní snazší přístup do domů zejmé-
na imobilním občanům, jako jsou osoby 

na vozíčku, lidé s chodítky, nebo  občanům  
s jiným zdravotním handicapem. Určitě je 
ocení i těhotné ženy, maminky s kočárky  
a další,“ říká manažer komunikace ostrov-
ské radnice Petr Jakubes. 

(red)

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

8
23
22
13
15 836
1

Statistika města Ostrova 
prosinec 2021

Prvním ostrovským miminkem nového roku je Daniel Bui

V Družební ulici přibyly nové nájezdové rampy Ocenění občané města Ostrova za rok 2020

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
NA PRONÁJEM BYTU 
V MAJETKU MĚSTA

Město Ostrov vyhlašuje výběrové říze-
ní na pronájem plně zrekonstruovaného 
bytu velikosti 1+2 v Nerudově ulici č. p. 
701/17. Celková plocha bytu je 60,9 m2. 
Výběrové řízení bude probíhat obálkovou 
metodou, přičemž minimální nabízené 
nájemné za m2 je 80 Kč.

Uchazeč musí mít v Ostrově minimál-
ně dva roky trvalé bydliště, nebo zde mi-
nimálně dva roky pracovat či mít provo-
zovnu. Informace k VŘ budou zveřejněné 
28. ledna 2022 na stránkách města, a to 
na úřední desce v záložce témata. 

Plné znění Zásad pro pronajímání plně 
zrekonstruovaných bytů v majetku města 
Ostrov je zveřejněno na webových strán-
kách města Ostrov, v listinné podobě jsou 
k dispozici na odboru majetku a investic. 

Petr Jakubes
manažer komunikace
Městský úřad Ostrov
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Ostrovská městská policie nemá o ku- 
riózní zásahy nouzi. Nedávno byli strážníci 
přivoláni k nálezu jedovatých hadů a nyní 
pomáhali při odchytu zaběhnutého pštro-
sa. Ihned po oznámení se vydali k Mořičo-
vu, kde se mělo zvíře naposledy nacházet. 

„Strážníci zjistili majitele, kterého vyro-
zuměli o oznámení a místě, kam se muž 
také dostavil. Když byli všichni na místě, 
vypátrali uprchlíka a společnými silami jej 
odchytli a umístili do odchytové sítě. Spo-
lečně s majitelem poté strážníci přenesli 
pštrosa k vozidlu, kterým si majitel převezl 
zvíře zpět domů,“ říká velitel Městské poli-
cie Ostrov Ladislav Martínek. 

Další zásahy strážníků už tak veselé ne-
byly. Na kamerovém systému spatřili vo-
zidlo, u kterého měli podezření, že ho řídí 
osoba se zákazem řízení. Dozorčí strážník 
tuto informaci sdělil hlídce, která řidičku 
zkontrolovala a zjistila, že se žena oprav-
du nachází v zákazu řízení. Na místo proto 
byla přivolána hlídka PČR, která si celou 
věc převzala k dalšímu šetření.

„V polovině ledna nás volal mladý muž, 
že mu někdo vtrhl do bytu a rozházel  
a poničil věci. Na místo se okamžitě do-

stavila hlídka strážníků. Ti uviděli spoušť 
po řádění tří agresorů. Poškozený muž dal 
strážníkům popis osob, které měly nási-
lím vniknout do bytu a poté poničit vy-
bavení. Hlídka se je posléze vydala hledat  
a o pár minut později všechny tři podezře-
lé z trestného činu zastihla nedaleko bytu 
poškozeného,“ pokračuje velitel s tím, že 
na místo byla přivolána hlídka PČR, která 
celou věc převzala do svého šetření. 

Během dalšího zásahu se strážníci podíleli 
na vypátrání viníka dopravní nehody, který 
naboural zaparkované auto a z místa neho-
dy ujel. I tento pachatel byl strážníky vypát-
rán a předán státní policii k prošetření. 

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

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

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

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

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

Nabídka pozemků v Horním Žďáru
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SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři Ostrovského měsíčníku, 
milí spoluobčané.

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

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

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

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

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

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

Jan Bureš
starosta města

DEN SE STAROSTOU
Tradiční Dny se starostou, které 

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

PROČ SE LÍBAT POD TŘEŠNÍ
První máj je  tradiční český svátek 

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

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

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

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

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

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

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

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

Dita Poledníčková
manažerka cestovního ruchu

MěÚ Ostrov

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

Úryvek z lyricko-epické básně Máj
Karel Hynek Mácha

AKTUALITY AKTUALITY

KABEL OSTROV INFORMUJE

NAŠE VEVERKY NYNÍ PROŽÍVAJÍ NEJKLIDNĚJŠÍ ČÁST ROKU
Nejklidnější část roku prožívají veverky 

v zimě. A i ty naše - v Zámeckém parku. Ve-
verky jsou samotářská zvířata a svá teritoria 
si pečlivě chrání. V korunách stromů – 10 
až 20 m nad zemí – si staví svá hnízda. Po 
většinu dne veverky v zimě spí, šetří ener-
gii, aby přežily celou zimu a mohly vyvést 
na svět mláďátka. To činí i třikrát do roka. 
Samička se potkává se samečkem jen za 
účelem páření a vychovává pak mláďátka 
sama. Do světa je pouští cca po 3 měsících. 

Chcete-li veverky zahlédnout, je dob-
ré jít do parku v toto roční období po 
ránu, kdy je park ještě v tichém a klid-
ném závoji, má svoji atmosféru. Můžete 
si projít naučnou stezku, kde se o vever-
kách dozvíte plno zajímavostí, a zastavit 
se třeba u některého ze šesti krmítek.  
A abyste nešli s prázdnou, dopřejte ve-
verkám nějakou tu mlsku, kterou koupíte 

za drobné mince v automatu u Bílé brány. 
Pak stačí už jen vyčkávat, až se veverky 

pro dobroty odváží přihopkat. Veverky jsou 
plaché, ale v parku si už zvykly na přítom-
nost lidí i na to, že jim návštěvníci parku 
nosí mlsání. Veverky potřebují jíst, protože 
přes zimu nehibernují jako jiná zvířata. Ne-
zapomeňte však na vhodnou potravu, tře-
ba pečivo či cukroví by jim uškodily. 

V případě, že byste pod stromem našli 
mláďátko, tak vězte, že vypadlo z hnízda. 
Vypadlé mládě je nutné zahřát a okamži-
tě převézt do záchranné stanice, protože 
potřebuje jíst speciální stravu každé tři 
hodiny. Ostrov je místem, které má svou 
záchrannou stanici. Volejte pak, prosím, 
776 669 084. Více informací obecně k zá-
chraně zvířat zde: www.zvirevnouzi.cz/
zachranne-stanice/ostrov/.

Ačkoli vám to podle barev veverek zřej-
mě nepřijde, v Česku žije jen jeden druh 
veverky – veverka obecná. Ta může mít od 
zrzavé přes hnědou až po černou barvu. 

Pokud rádi spojujete poznání se soutě-
žením, pak si cestou do parku vyzvedněte 
v Infocentru Na Zámku soutěžní blanket 
s názvem Poznejte veverky v Zámeckém 
parku. Zabaví dospělé i děti a můžete vy-
hrát něco pěkného z propagačních před-
mětů města.  

Dita Poledníčková
manažer cestovního ruchu 

Městský úřad Ostrov

UZÁVĚRKA NOMINACÍ  
NA SPORTOVCE ROKU 
2021 PRODLOUŽENA

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

Nominovat můžete jednotlivce nebo 
týmy z nejrůznějších sportovních a spor-
tovně-tanečních odvětví v kategoriích 
sportovní talent, děti a mládež do 18 let  
a dospělí. Vyplněný nominační formulář 
zašlete nejpozději do pátku 25. února 2022 
na e-mailovou adresu janecka@dk-ostrov.
cz. Formulář ke stažení najdete v doku-
mentech na webu domu kultury www.dk-
-ostrov.cz, nebo vám jej na vyžádání rádi 
zašleme.

Úspěšné sportovce představíme a oce-
níme v květnu ve Dvoraně zámku Ostrov, 
v rámci udílení ocenění Občan města roku.  
O přesném termínu budeme ještě infor-
movat. Vzhledem k aktuální covidové 
situaci Ples sportovců v letošním roce ne-
proběhne. Děkujeme za pochopení.

Dům kultury Ostrov 
www.dk-ostrov.cz

Zima je náročná pro řadu živočichů  
a každý se s ní vyrovnává po svém. Mezi 
obyvatele Zámeckého parku patří i ryby  
v jezírku před Palácem princů, které obdivují 
velcí i malí návštěvníci. Co se s nimi ale děje  
v zimě? A je o ně dobře postaráno? Podně-
tem pro tento článek bylo upozornění jed-
noho občana, který se obával o jejich zdraví.

Kvalita vody 
Klíčem pro zdraví každého vodního 

živočicha je voda. Ta do jezírka přitéká  
z potoka, a proto se tento přítok každý 

třetí den kontroluje a čistí. Voda přitékající 
z potoka je dobře okysličená, takže se ryby 
neudusí, ani v případě, že by hladina zce-
la zamrzla. Nízká teplota vody znamená 
pro ryby snížení úrovně látkové výměny 
a většina druhů omezí příjem potravy na 
minimum, nebo ji vůbec nepřijímá. Správ-
ce parku má v oblasti chovu ryb znalosti  
a ví, kdy je vhodné rybám potravu již po-
dat a kdy ještě ne.

Nepřátelé známí i neznámí
Nebezpečím pro ryby jsou tedy hlavně 

predátoři, které v jejich případě předsta-
vují zejména volavky. Zvláště barevné 
jedince volavka dobře vidí, a jelikož mají 
ryby přes zimu zpomalené reflexy, stáva-
jí se snadnou kořistí. Dalším nepřítelem 
ryb v parku jsou ale bohužel i někteří ne-
ukáznění návštěvníci, kteří mají potřebu 
do jezírka házet kameny, dlažební kostky 
a podobně. 

Petr Jakubes
manažer komunikace
Městský úřad Ostrov

JAK TRÁVÍ ZIMU RYBY V ZÁMECKÉM PARKU?

Krmítko pro veverkyNa jaře se opět těšíme na veverčí mláďátka

Zima je pro veverky nejklidnějším  
obdobím v roce

V Ostrovském měsíčníku vám budeme 
pravidelně sdělovat novinky z kabelové 
televize, rady a návody určené vám, televiz-
ním divákům. Pokud od vás získáme nějaký 
zajímavý podnět, budeme na něj reagovat.

Od roku 2020 prošla kabelová televize 
rozsáhlými technickými změnami a rozvo-
jem. Investovali jsme do technologie kabe-
lové televize a internetu miliony korun. Na-
ším cílem bylo dohonit zastaralost celého 
řešení. 

V roce 2020 dodavatel elektrické ener-
gie ve městě Ostrov měnil téměř všechny 
prvky své distribuční sítě, a tak způsoboval 
časté výpadky. Opravy komunikací a rozvoj 
města Ostrova si vynutily další odstávky ve 
formě přeložek některých kabelových tras. 
Naše technologická obměna též způsobila 
některé výpadky. To vše je nyní ale za námi. 

V roce 2021 přibylo mnoho dalších TV 
kanálů jak českých, tak i zahraničních. 

Nabízíme Vám nyní nejmodernější do-
stupné řešení v oblasti digitální televize  
a internetu.

Televizní signál v kabelové televizi má dvě 
nabídky. Základní a rozšířenou. V základní 
nabídce naleznete 80 TV kanálů a 15 rádií. 
V rozšířené nabídce pak dalších 40 TV ka-
nálů navíc. Všechny TV kanály jsou vysílány 
v maximální dostupné kvalitě a s novými 

možnostmi, které se nyní v oblasti televizní-
ho vysílání nabízí. Možnosti jsou například 
vysílání pro neslyšící, titulky, vícejazyčné 
vysílání, teletext, detailní informace o vysí-
laném pořadu, červené tlačítko HBbTV, při-
pravujeme detailní EPG. Přítomnost těchto 
doplňkových služeb závisí na nabídce po-
skytovatele obsahu a nemusí být dostupná 
u všech programů i samotných pořadů.

Součástí každé služby kabelové televize 
je nově možnost sledovat televizní vysílá-
ní na vašich telefonech, tabletech či počí-
tačích. A to kdekoliv na světě (nejenom 
doma). Navíc získáváte možnost posouvat 
se ve vysílání až 7 dnů zpět, a máte tak 
možnost sledovat i pořad, který již byl od-
vysílán před několika hodinami či dny. Své 
přihlašovací údaje najdete na zákaznic-
kých stránkách klient.kabelostrov.cz. 

V oblasti internetu jsme díky provede-
né nákladné modernizaci zrychlili všem 
zákazníkům jejich služby. V době online 
výuky či práce z domova je potřeba mít 
rychlé připojení nejen ve směru k vám, 
ale je velmi důležité mít silné připojení  
i ve směru od vás. Jinak se online věci stá-
vají nepoužitelnými. Proto jsme nyní bez-
platně navýšili rychlosti směru od vás na 
dvojnásobek. Zhruba do poloviny tohoto 
roku oddělíme provoz samotné televize 

od provozu internetu s televizí v domov-
ních rozvodech. Tak ještě podstatně zvý-
šíme spolehlivost a dlouhodobou stabili-
tu internetového připojení. Zároveň toto 
řešení umožní dále navyšovat rychlosti 
internetového připojení.

Nyní nabízíme rychlosti připojení 50/10 
Mbps, 150/20 Mbps a 300/30 Mbps. Sou-
částí každého připojení je výkonný gigabito-
vý WIFI router a služba bezpečný internet. 

Pro lepší porozumění výše popsané-
mu můžete navštívit naše webové stránky  
a zhlédnout případně i videa.

Pro všechny klienty jsme nově spustili kli-
entský portál. Ten vám nabízí NONSTOP in-
formace o vašich službách, smlouvě, novin-
kách. Přes portál nás můžete kontaktovat ať 
již formou chatu, posláním požadavku nebo 
sdělením, co můžeme opravit či zlepšit.

Klientský portál na adrese klient.kabe-
lostrov.cz i naše telefonní linka na čísle 355 
335 735 automatizovaně informují uživate-
le a volající o případných výpadcích či po-
ruchách služeb.

Budeme rádi, pokud nám své připomín-
ky, požadavky a návrhy pro další rozvoj sdě-
líte přes klientský portál klient.kabelostrov.
cz či naše www stránky kabelostrov.cz.

Jan Kropáček
jednatel společnosti Kabel Ostrov

STRÁŽNÍCI MĚSTSKÉ POLICIE HONILI 
V LESE U MOŘIČOVA PŠTROSA

 Strážníci honili u Mořičova  
zaběhnutého pštrosa

NOVÁ CYKLOSTEZKA BYLA OTEVŘENA S PŘEDSTIHEM
Nový úsek cyklostezky podél bývalé-

ho areálu Škody Ostrov byl dokončen 
a předán k užívání. Stavitel, společnost 
Panattoni, stavbu měla původně v plánu 
termín finalizace cyklostezky až na pod-
zim tohoto roku, společně s kolaudací 
první budované haly. 

Nakonec se ale podařilo stavbu rea-
lizovat s velkým předstihem a v úterý  
18. ledna cyklostezka otevřena pro veřej-
nost. Společnost Panattoni do její výstav-
by investovala přes čtyři miliony korun  

a do majetku města však cyklostezku pře-
dává jen za symbolickou cenu jednoho 
tisíce korun. 

„Jsem rád, že se podařilo původní zpev-
něnou cestu na pozemku bývalé Škody 
Ostrov nahradit novou cyklostezkou 
tak, jak jsme se kdysi s Panattoni dohod-
li. Věřím, že trasa bude hojně využívána  
a bude přinášet radost všem cyklistům 
nejenom z Ostrova,“ uvedl starosta Os-
trova Jan Bureš. 

(red)
V Ostrově byla otevřena nová část cyklostez-
ky, která vede podél bývalého závodu Škoda
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V případě zájmu kontaktujte město Ostrov, odbor majetku města: Milan Veselý, tel.: 354 224 915, 
e-mail: mvesely@ostrov.cz, Pavla Neumannová, tel. 354 224 911, e-mail: pneumannova@ostrov.cz

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

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

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

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

Nabídka pozemků v Horním Žďáru

3www.ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.cz

SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři Ostrovského měsíčníku, 
milí spoluobčané.

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

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

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

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

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

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

Jan Bureš
starosta města

DEN SE STAROSTOU
Tradiční Dny se starostou, které 

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

PROČ SE LÍBAT POD TŘEŠNÍ
První máj je  tradiční český svátek 

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

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

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

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

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

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

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

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

Dita Poledníčková
manažerka cestovního ruchu

MěÚ Ostrov

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

Úryvek z lyricko-epické básně Máj
Karel Hynek Mácha

AKTUALITY AKTUALITY

Situace posledních dvou, možná tří let 
zasáhla také knihovnu. Což se ukázalo na 
nižší návštěvnosti i výpůjčkách. Proto jsme 
se rozhodli, že maličko připomeneme, co 
vše v knihovně najdete. Každý registrova-
ný čtenář má přístup do všech oddělení 
knihovny, kterých máme již nyní celkem 5. 
Co které oddělení nabízí?
Oddělení pro dospělé
• literatura všech žánrů, včetně naučné, 

mapy, slovníky, encyklopedie, CD, DVD
• balení knih a učebnic
• rozvoz knih imobilním občanům a se- 

niorům
• rezervace a prodej vstupenek na akce 

knihovny
• možnost připravení knih (po telefonické 

domluvě)
• půjčování notebooků
• vzdělávání seniorů (Virtuální Univerzita 

třetího věku)
Čítárna–studovna
• periodika (noviny a časopisy), slovníky, 

encyklopedie, regionální literatura, ci-
zojazyčná literatura, elektronické zdroje 
(CD, DVD)

• články ke stažení
• informační a rešeršní služby
• výpůjčky a rezervace
• Meziknihovní výpůjční služba (MVS) – 

knihu, kterou nemáme, seženeme v jiné 
knihovně

• kopírování, skenování, tisk, termovazba, 
kroužková vazba, laminování

Oddělení pro mládež
• knihy, časopisy, komiksy, gamebooky, CD 

ke knihám, deskové hry, venkovní hry
• rezervace a výpůjčky 
• akce pro děti
• akce pro školní kolektivy
• balení učebnic
• výroba placek

• letní příměstské tábory (přihlašování je 
možné od 1. 2.)

Hudební a filmové oddělení
• CD, LP, MG, MP3, DVD, Blu-ray
• všechny hudební žánry, mluvené slo-

vo, periodika, knihy, komiksy, gamebooky, 
zvukové knihy pro slabozraké a nevidomé, 
partitury, učebnice, filmy, deskové hry

• Nintendo Switch, X-box
• stolní fotbal
• rezervace a výpůjčky
• poslechové místo
• filmový koutek
Klubovna
• informační služby, vzdělávání
• virtuální realita, herní počítače
• YouTube koutek s technikou
• Technické poradny (nejen) pro seniory 

(každé úterý dopoledne)
• možnost 3D tisku
• individuální školení v práci na tabletu, mo-

bilním telefonu či notebooku pro seniory 
• hraní deskových her

Součástí knihovny je také Kronika měs-
ta, kde jsou uloženy kroniky města Ostrov, 
sbírkové materiály, fotodokumentace. Kro-
niku města lze navštívit po dohodě s paní 
kronikářkou Walburgou Mikešovou.

Díky KNIHOBOXU a BIBLIOBOXU lze 
provádět výpůjčky a vracení knih i mimo 
provozní dobu knihovny.

Veškeré podrobnější informace, kontak-
ty, ceník, provozní dobu jednotlivých od-
dělení naleznete na webových stránkách 
knihovny (https://mkostrov.cz/).

Samozřejmě pro vás máme připrave-
no plno akcí, které najdete v programu 
knihovny, jenž je součástí každého čísla 
Ostrovského měsíčníku. Nesmíme zapo-
menout, že se pomalu blíží termín oblí-
bené Noci s Andersenem, tedy přespání 
v knihovně pro děti od 1. do 6. třídy ZŠ. 

Termín je stanoven na 1.-2. 4. 2022. Prav-
da, je to sice ještě daleko, ale vzhledem 
k tradičně velkému zájmu a malé kapacitě 
míst musíme vybrat zájemce. Od 1. 2. od 
12. 3. 2022 budou muset zájemci o noco-
vání vyplnit test na webu knihovny, splnit 
úkol přímo v knihovně a poté vylosujeme 
20 šikovných malých čtenářů, kteří se bu-
dou moci Noci s Andersenem zúčastnit. 

Co plánujeme na březen? Zavítá k nám 
herečka Sandra Pogodová se svým zá-
bavným pořadem. Můžete se přijít naučit 
dělat knižní vazbu. O rodinných vztazích 
nám bude povídat spisovatelka, advo-
kátka a bývalá ministryně spravedlnosti 
Daniela Kovářová. A z výstavy v Oranžerii 
Václava Havla si budete moci odnést krás-
né velikonoční dekorace a podpořit tak 
tvorbu klientů sociálně terapeutických dí-
len Denního centra Mateřídouška, o. p. s.

Veškeré informace o akcích a službách 
knihovny naleznete na https://mkostrov.
cz/, www.facebook.com/knihovnaostrov. 
Sledovat nás můžete také na instagramu. 
Uvítáme jakékoliv dotazy a náměty. Zasí-
lat je můžete na info@mkostrov.cz, nebo 
volejte, budeme rádi. Naše NOVÉ telefon-
ní číslo je 354 224 970. Telefonní číslo na 
mobil je stále stejné - 773 546 490. Kom-
pletní telefonní seznam najdete na našich 
webových stránkách (mkostrov.cz).

Máte-li zájem o některou z našich akcí, 
REZERVUJTE SI, prosím, vstupenku. Při 
malém počtu rezervací se může stát, že 
bude akce zrušena. Rezervaci lze provést 
telefonicky, e-mailem, osobně, ale také 
on-line na našich webových stránkách, 
přímo u vybrané akce. Rezervovanou 
vstupenku je nutno do 7 dnů vyzvednout, 
poté dojde k jejímu zrušení.

Těšíme se na vaši návštěvu
kolektiv MK Ostrov

V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ NAJDETE PĚT RŮZNÝCH ODDĚLENÍKLÍNOVEC – PROČ JE STAVBA BÝVALÉHO HOTELU JIŽ TOLIK LET 
V NEUTĚŠENÉM STAVU? 

Zasněžený horský hotel Klínovec

Na námět čtenáře Ostrovského mě-
síčníku jsme oslovili senátora Jana Hor-
níka s prosbou o rekapitulaci vývoje 
stavu komplexu budov bývalého hotelu 
na Klínovci. Jedná se o jedno z témat, 
které bylo diskutováno na podzim roku 
2021 v rámci referenda možného vzniku 
Stezky v oblacích poblíž vrcholu Klínov-
ce, jež nakonec dopadlo v neprospěch 
záměru výstavby Stezky v oblacích ne-
boli Skywalku. 

Vyjádření senátora Jana Horníka k chá-
trajícímu a neuspokojivému stavu před-
kládáme všem čtenářům, které toto téma 
zajímá a rádi by se dozvěděli, jaká je další 
predikce.   

… Začátek celého porevolučního pro-
blému stavu hotelu na Klínovci byl již  
v samotném počátku v rozhodnutí města 
Jáchymov prodat celý vrchol Klínovce (ne-
celé dva hektary) v devadesátých letech. 
Objekt včetně okolních pozemků se tak 
dostal do soukromého vlastnictví, byl na-
ceněn podle obvyklých sazeb nemovitostí 
v Německu nebo Rakousku na 180 milio-
nů Kč, aby mohl sloužit jako zástava pro 
další nákup spekulativních nemovitostí. 
Došlo to tak daleko, že vstup na samotný 
vrchol byl veřejnosti zakázán a ze slibova-
ných investic majitele zůstaly jen oči pro 
pláč. Následným několikerým přepro-
dáním skončilo vše až v exekuci, a tak se 
dostal hotel a pozemky do vlastnictví ak-
ciového věřitele. Mezitím komplex budov 
jen dál chřadl až do neobyvatelného sta-
vu. Nový majitel po očištění předmětných 
nemovitostí od věcných břemen je nabídl 
k prodeji s tím, že o ně měli zájem různí 
kupci především z východu, ale majitel 
vše přednostně nabídl městu Jáchymov 
za 28 milionů Kč. To však o koupi nemělo 
zájem a oslovilo město Boží Dar (BD), jest-
li nechce hotel a pozemky koupit. Kupní 

cenu se nakonec městu BD podařilo sní-
žit na 14 080 000 Kč, a tak padlo v roce 
2003 rozhodnutí předmětné nemovitosti 
koupit. Město BD nechalo obratem vy-
pracovat PD k územnímu řízení. Přitom 
nastaly skoro neřešitelné problémy. Mimo 
jiné chyběla splašková kanalizace, dosta-
tečný zdroj pitné a požární vody a vhodný 
zdroj energie. Klínovec je v k. ú. Jáchymova  
a vzhledem k tomu, že pro město Já-
chymov nebylo prioritou vybudování po-
třebných inženýrských sítí na vrchol Klíno-
vec, tak se do toho nakonec pustilo město 
BD a na Klínovec je realizačně dotáhlo, aby 
vůbec mohlo hotel zrekonstruovat a sa-
motný vrchol zasanovat. To vše stálo cca 
70 milionů Kč. K tomu je ještě zapotřebí 
připočítat cca 14 milionů Kč za proběhlou 
rekonstrukci rozhledny a cca 2,5 milionu 
Kč za zhotovení lesní stezky pro pěší, cyk-

listy a lyžaře. Ale odhadovanou sumu cca 
420 milionů Kč na samotnou rekonstrukci 
hotelu se zatím nepodařilo dát dohroma-
dy. Proto se nabízí otázka: „Proč město 
BD vše neprodá, a mělo by klid?“ Jedním  
z hlavních důvodů je skutečnost, že město 
BD chce i do budoucnosti pro veřejnost 
zajistit volný a neomezený přístup na 
nejvyšší vrchol Krušných hor. V současné 
době se město BD snaží, aby rekonstrukce 
budov na Klínovci a vlastní sanace vrcho-
lu byly zařazeny mezi strategické projekty 
Karlovarského kraje, což zatím na Karlo-
varsku vzbuzuje velké vášně. Tak uvidíme, 
jak se vše vyvine. Město BD je připraveno 
do cca půl až jednoho roku najít a před-
stavit konečné řešení formy záchrany této 
kulturní památky…   

Jan Horník
senátor, starosta Božího Daru

Online výstava Galerie umění Karlovy Vary ve spolupráci s Centrem Bavaria Bohemia
V dubnu a květnu 2020 měla být v Centru Bavaria Bohemia v Schönsee představena 

očekávaná a dlouho připravovaná výstava s názvem Mezi sklem a porcelánem. Patro-
naci převzal Karlovarský kraj a připravila ji Galerie umění Karlovy Vary se spolupráci 
s Krajskou uměleckou asociací Karlovy Vary. Covid ale zamíchal kartami a zabránil je-
jímu uskutečnění. Několikrát i pořadatelé přesunuli termín i dobu konání. Nakonec se 
spolupořadatelé rozhodli na substituci projektu a představují ho ve virtuální podobě. 

Pro milovníky skla a porcelánu, který má v Karlovarském kraji své pevné místo a tra-
dici nabízíme ochutnávku zde:  

https://www.bbkult.net/cz/projekty/kulturni-most/mezi-sklem-a-porcelanem/
Dita Poledníčková

Manažer cestovního ruchu, Městský úřad Ostrov

MEZI SKLEM A PORCELÁNEM
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SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři Ostrovského měsíčníku, 
milí spoluobčané.

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

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

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

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

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

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

Jan Bureš
starosta města

DEN SE STAROSTOU
Tradiční Dny se starostou, které 

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

PROČ SE LÍBAT POD TŘEŠNÍ
První máj je  tradiční český svátek 

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

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

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

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

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

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

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

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

Dita Poledníčková
manažerka cestovního ruchu

MěÚ Ostrov

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

Úryvek z lyricko-epické básně Máj
Karel Hynek Mácha

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

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

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

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

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

Nabídka pozemků v Horním Žďáru

KNIHOVNA

ÚNOR

PŘEHLED
AKCÍ

celý měsíc │Chodby

4. 2. (16.00) │Klubovna

COUNTER STRIKE

2. 2. (16.00) │Učebna

FOTOPLÁTNA

Výstava fotografií 
autor: Lubomír Štika

Podvečer pro dospělé, 
v klidném prostředí, 

ve znamení karetních her

KURZ 3D TISKU I./III.

10. 2. (15.30)│Učebna

Společné hraní karetní fantasy
hry, vhodné k procvičení

angličtiny a rozvoji myšlení

KARETNÍ PODVEČER

4. 2. (15.00) │Učebna

Úvodní kurz do problematiky
3D tisku; obsluha 3D tiskárny,

programy, modely...

2022

MAGIC THE GATHERING

11. 2. (16.00)│Klubovna

RELAXAČNÍ MALOVÁNÍ

GRUZIE VEČER S BYLINKÁŘKOU

17. 2. (17.00) │Učebna 18. 2. (15.00) │Klubovna 24. 2. (17.00) │Učebna

... pro dospělé
Odpoledne s antistresovými

omalovánkami, malování 
na kameny, tašky, trička

Turnaj v počítačové hře,
symbolické ceny pro nejlepší

hráče

Povídání o bylinkách a jejich
vlivu na zdraví 

s Kateřinou Bílkovou

MĚSTSKÉ KNIHOVNY OSTROV

354 224 970 773 546 490

info@mkostrov.cz
mkostrov.cz

Zámecký park 224, 363 01 Ostrov

@KnihovnaOstrov

mestskaknihovnaostrov

Cestovatelské povídání 
Jirky Špičky a jeho přátel,
nebude chybět promítání

DESKOVÉ HRY

Setkání nad strategickými
deskovými hrami

VŠEHO MOC ŠKODÍ

 Vždy dopoledne vám
poradíme s notebookem,
tabletem či telefonem. 

Zařízení s sebou...

každé úterý│Klubovna28. 2. (17.00)│Učebna

50 Kč

80 Kč/50 Kč/zdarma

Rezervujte si místa!

TECHNICKÁ PORADNA

 Sdílení osobních,
strastiplných, kuriózních 
až humorných zkušeností 

na cestě za zdravím 

80 Kč/50 Kč/zdarma

Pomalu se v nové galerii v podloubí 
Staré radnice zabydlujeme. Kromě vy-
stavených obrazů a předmětů oživujeme 
prostor i tvůrčími aktivitami. Nový rok 
jsme odstartovali kurzem paličkování pro 
začátečníky pod vedením Jany Dvořá-
kové. Ačkoliv to ze začátku vypadalo, že  
o kurz nebude zájem, sešlo se nakonec 

ve velmi příjemné atmosféře sedm nad-
šených žen. Při úvodní lekci, kdy jsme se 
seznámily s historií krajkářství a paličko-
váním v Krušných horách, jsme výklad 
lektorky hltaly slovo od slova. Osvojily 
jsme si základní pojmy jako herdule, pod-
vinek nebo prešpán, víme, že budeme 
potřebovat hromadu špendlíků, a hlavně 
obrovskou trpělivost. Hned jsme se ale 
začaly těšit na další lekci. Setkávat se bu-
deme až do dubna jednou za čtrnáct dní. 
Na konci kurzu bychom měly mít upalič-
kovaný vzorník a velikonoční motiv. No, 
uvidíme, jak moc budeme šikovné a jak 
staré řemeslo zvládneme… 

Kurz paličkování není jedinou tvůr-
čí aktivitou na Staré radnici. Minimálně 
jednou měsíčně nabídneme nejrůznější 
jednorázové kurzy, kterých se může zú-
častnit opravdu kdokoliv. Hned 15. 2. si 
můžete třeba přijít vyzkoušet intuitivní 
malbu pro začátečníky s Mílou Čani-
govou. Sledujte web domu kultury, in-
stagram @podhoubi_galerie nebo se za 
námi zastavte. V prodejní galerii POD-
HOUBÍ jsme každý den od 10.00 do 17.00 
hodin. 

Tým Domu kultury Ostrov

GALERIE PODHOUBÍ OŽILA KURZEM PALIČKOVÁNÍ

Galerie Podhoubí ožila kurzem paličkování

KINO NA DOSAH
Kino je v našem kulturáku už od samot-

ného slavnostního otevření. A to už je ne-
uvěřitelných 67 let. Tedy bude, 1. května. 
Takový věk by mu ale nikdo nehádal, že?

V současné době má kino stále pohodl-
né sedačky, kvalitní zvuk i obraz. Promítá 
pravidelně od čtvrtka do soboty od 17.00 
hod. a od 20.00 hod. Nejvíce navštěvované 
jsou marvelovky, horory a české filmy. Nej-
méně pak překvapivě love story.

Máme spoustu návštěvníků, kteří k nám 
chodí jenom do kina, a právě pro ty jsme 
udělali nové profily na sociálních sítích. 
Nově stačí najít na facebooku stránku  
@kinostrov a na instagramu profil kino_
ostrov_, stát se naším followerem (sledo-
vat nás) a máte absolutní přehled, co se  
v našem kině děje. 
A co musíte v našem kině vidět v únoru?
MŮJ SOUSED TOTORO - Proč tento film: 

„Celý život se setkávám s tím, že velké 
očekávání je spolehlivý zabiják následné-
ho prožitku. Když člověk slyší desítky let 
omílat jméno nejslavnějšího tvůrce ani-
movaných japonských filmů a jeho animá-
torského studia, už je preventivně nedů-
věřivý. To přeci nemůže být opravdu tak 
dobrý, ne? Ale ono je. Je to velká síla. Viděl 
jsem ho snad 10×. A těším se na něj zas, 
tentokrát konečně v kině! Že ten film mu-

sel po 33 letech zestárnout? Ne, je svěží, 
aktuální a převyšující drtivou většinu ani-
movaných ‚veleděl‘ současné filmové pro-
dukce. Ať už se člověk cítí kýmkoliv a jak-
koliv, film Můj soused Totoro ho dostane. 
Připadáte si jako v objetí těch nejbližších. 
Říkám to už několik let. Pořád. Každému. 
A říkám to i vám. P. S. Distribuční přísaha: 
Jsem ochoten vrátit vstupné (ze svého) ka-
ždému nespokojenému divákovi!“

Jiří Šebesta, Aerofilms
SMRT NA NILU - Proč tento film: 

Film patří mezi snímky, které si v posled-
ních letech prošly zásadními odklady. Čás-
tečně kvůli covidu, jistý vliv může hrát také 
skutečnost, že kolem představitele jedné 
z hlavních rolí narostl sexuální skandál. 
Čekejte velkou výpravnou podívanou se 
skvělým obsazením. Film je vyloženě „roz-
tančený“. Má živou kameru, opulentní kos-
týmy a kulisy, zároveň však platí, že okolní 
scenérie jsou vesměs vyrobeny s pomocí 
digitálních triků. Pokud máte detektivky 
Agathy Christie rádi, pak tohle zpracování 
musíte vidět právě na velkém plátně.

Vstupenky zakoupíte v našem infocen-
tru domu kultury nebo na našem webu  
> www.dk-ostrov.cz, v podstatě odkudko-
liv, kde se k nám můžete připojit.

Tým Domu kultury Ostrov

DVĚ SMUTNÉ ZPRÁVY 
ZE ZAČÁTKU ROKU

Po dlouhé a těžké nemoci ze-
mřel na začátku ledna karlovarský 
historik Stanislav Burachovič. Au-
tor mnoha publikací byl znám jako 
patriot Karlovarska, který od roku 
1976 působil v Muzeu Karlovy Vary. 
Zaměřoval se na kulturní dějiny 
Karlovarského kraje a zajímal se i o 
hornictví, písemnictví a česko-ně-
mecké vztahy. Stanislav Burachovič 
zemřel v jednasedmdesáti letech  
a mnohokrát se s ním mohli setkat 
i obyvatelé Ostrova při jeho před-
náškách a dalších akcích. Druhou 
smutnou zprávou je odchod gale-
ristky Ivany Klsákové. Ta rovněž pro-
hrála boj s vážnou nemocí. V Galerii 
umění, pod kterou spadá i ostrovský 
Letohrádek, pracovala od roku 2005 
a následně se stala kurátorkou Inter-
aktivní galerie Becherova vila. I tato 
žena se mnohokrát podílela na vý-
stavách a dalších akcích pořádaných 
v Ostrově.                                     (red)
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V případě zájmu kontaktujte město Ostrov, odbor majetku města: Milan Veselý, tel.: 354 224 915, 
e-mail: mvesely@ostrov.cz, Pavla Neumannová, tel. 354 224 911, e-mail: pneumannova@ostrov.cz

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

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

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

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

Nabídka pozemků v Horním Žďáru

KULTURA
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SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři Ostrovského měsíčníku, 
milí spoluobčané.

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

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

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

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

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

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

Jan Bureš
starosta města

DEN SE STAROSTOU
Tradiční Dny se starostou, které 

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

PROČ SE LÍBAT POD TŘEŠNÍ
První máj je  tradiční český svátek 

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

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

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

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

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

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

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

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

Dita Poledníčková
manažerka cestovního ruchu

MěÚ Ostrov

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

Úryvek z lyricko-epické básně Máj
Karel Hynek Mácha

KULTURA

16. února 19.00 hod., Dům kultury / div. sál

NA PLNÝ COOLE
Pořad s jedinečným a nezaměnitelným humorem
Zdeňka Izera. Jako vždy přijdou na řadu oblíbené
zábavné scénky, parodie, mnoho skvělých vtipů
a imitování celé řady populárních českých
i zahraničních zpěváků a zpěvaček. Vystoupení je
opět obohacené videoprojekcemi, nejrůznějšími
zábavnými kostýmy, převleky a světelnými efekty.
Celovečerní zábavný program ZDEŇKA IZERA
uvádí Agentura AURA-PONT ve spolupráci
s Domem kultury.
Vstupné: 280 Kč v předprodeji, 300 Kč v den konání
akce
 
20. února 10.00 hod. 
před hlavním vchodem Domu kultury

SEZNÁMENÍ
SE SDÍLENÝM ATELIÉREM
Dominika Dostálová představí sdílený ateliér všem
zájemcům, kteří by ho chtěli začít využívat.
Představí vám jeho vybavení a vše, co je třeba vědět
než ho začnete sdílet s ostatními.
 
23. února 13.00-17.00 hod., galerie Podhoubí

STARÁ A ZNOVUOBJEVENÁ
ŘEMESLA
Pravidelné setkání pokračovatelů starých řemesel
jako drátování, dřevořezba, paličkování, patchwork,
korálkování, pletení, háčkování a jiná řemesla. 
Rádi mezi sebou uvítáme kohokoli, kdo má o staré
techniky zájem, rád by s námi pobesedoval, případně
si nějakou techniku vyzkoušel nebo
s námi pravidelně tvořil. 
Vstup volný.
 
26. února 15.00 hod., 
Dům kultury / kinokavárna 

MANČINY HÁDANKY
Autorská pohádka divadelního spolku DIFadlo,
inspirovaná pohádkou Chytrá horákyně od Boženy
Němcové. V pohádce nebudou chybět hádanky,
nejrychlejší žádost o ruku na světě a ani lakotný
sedlák.  
Vstupné: 50 Kč
 
 
 

KLÁŠTERNÍ AREÁL OSTROV
Z technických důvodů bude klášterní kostel spolu 
s přilehlými kaplemi po celý únor uzavřen. 
Děkujeme za pochopení.
 

GALERIE PODHOUBÍ
Prodejní galerie v podloubí Staré radnice. Zastavte
se u nás a potěšte svého ducha pohledem na tvorbu
umělců a kreativců z Ostrova a karlovarského
regionu. 
KDY MÁME OTEVŘENO
Po - Ne:  10:00 - 12:00 / 12:30 - 17:00
 

6. února 19.30 hod., Dům kultury / div. sál

FILUMENA MARTURANO
Autor: Eduardo De Filippo, Režie: Zdeněk Kaloč
Manželství po italsku s dojetím a komikou uvádí
Agentura Harlekýn.
Příběh o nekonvenčním vztahu bývalé prostitutky
Filumeny a bohatého neapolského obchodníka
Domenica oslovil milióny diváků po celém světě.
Hrají: Simona Stašová, Svatopluk Skopal, Čestmír
Gebouský, Jaroslava Pokorná / Jaroslava Tvrzníková,
Andrea Daňková / Malvína Pachlová / Anna Fialová,
Karel Heřmánek ml. a další. 
Vstupné: 400 Kč, 380 Kč, 350 Kč, 250 Kč, 200 Kč
 
7. února 17.00 hod., Dům kultury / spol. sál 

ŠLÁGRY ZE ŠLÁGRU / 
ONE MAN SHOW 
PAVLA NOVÁKA
Zrušeno!!! Hledáme jiný termín. 
Sledujte nás.
 
9. a 23. února, 9. a 23. března 17.30 hod., 
Stará radnice

KURZ NUMEROLOGIE
Chcete znát význam čísel a co vám sdělují? 
Chcete vědět, co se skrývá za vaším datem
narození? Chcete umět číst v číselných
kombinacích? Cyklus přednášek, kde se naučíte
pracovat s čísly a využít je k podpoře v běžném
životě. Kurz povede Šárka D. Medáčková. 
Kurzovné: 1.800 Kč 
 
12. února 15.00 hod., 
Dům kultury / kinokavárna

O PEJSKOVI A KOČIČCE
Divadelní pohádka podle předlohy Josefa Čapka.
Známé příběhy o pečení dortu, mytí podlahy, žížale,
kterou se nedají zašít kalhoty, a panence, co tence
plakala, provázené veselými písničkami. 
Uvádí pražské divadlo Kamila Kouly. 
Vstupné: 50 Kč 
 
15. února 17.00 - 20.00 hod., Stará radnice

INTUITIVNÍ MALBA 
Otevřený výtvarný ateliér i pro úplné začátečníky
pod vedením Míly Čanigové. 
Přijďte se zaposlouchat do tónů hudby, uvolnit se,
probudit vnitřní radost a podpořit svou kreativitu
intuitivní malbou akrylovými barvami na plátno.
Začátečníky práci s barvami naučíme. Výtvarný
materiál v ceně kurzu. Kapacita omezená, nutné
rezervovat si místo předem zakoupením vstupenky v
IC nebo online. 
Vstupné: 450 Kč
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Zdeněk IZER
v Domě kultury
 

17. a 19. února 19.30 hod., vstupné 140 Kč

VEM SI MĚ
Jedna z nejslavnějších světových zpěvaček a plachý
učitel matematiky. Může to takhle rozdílným lidem
klapat? Režie: Kat Coiro.
Hrají: Jennifer Lopez, Owen Wilson, Sarah Silverman,
Chloe Coleman, Jimmy Fallon ad. 
USA, komedie / romantický, min.

18. února 19.30 a 19. února 17.00 hod.,
vstupné 130 Kč

V LÉTĚ TI ŘEKNU, 
JAK SE MÁM
Mapuje životy bývalých spolužáků ze střední školy,
kteří se i roky po skončení školy stále stýkají. Každý
z nich má jiný životní příběh, jiné radosti
i starosti, ale i tajemství.
Režie: Marta Ferencová.
Hrají: Tereza Kostková, Ondřej Sokol, Martin
Hofmann, Dana Rogoz, Andreea Vasile ad.
Slovensko / Česko, komedie.

24. února 17.00 hod., vstupné 100 Kč

SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA
Vůbec poprvé ve filmové historii je odhalena
totožnost Spider-Mana a náš dobrý soused již
nedokáže oddělit svůj běžný život od riskantního
života superhrdiny. 
Režie: Tord Danielsson, Oskar Mellander.
Hrají: Tom Holland, Zendaya, Marisa Tomei, Jacob
Batalon, Benedict Cumberbatch, Jamie Foxx ad.
USA, akční / dobrodružný / sci-fi, dabing,148 min.

25. února 17.00 hod., vstupné 130 Kč 

MATRIX RESURRETIONS
Po víc než dvaceti letech od vydání prvního Matrixu
jsme se dočkali dalšího dílu. 
Režie: Lana Wachowski.
Hrají: Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Neil Patrick
Harris, Yahya Abdul-Mateen II ad.
USA, akční / sci-fi, české titulky, 148 min.

24. a 26. února 19.30 hod., vstupné 130 Kč

BELFAST
Malý chlapec a jeho severoirská rodina z dělnické
třídy si procházejí dramatickými událostmi 
v bouřlivých 60. letech 20. století...
Režie: Kenneth Branagh. 
Hrají: Jamie Dornan, Caitriona Balfe ad.
Velká Británie, drama, české titulky, 97 min.

28. ledna 19.30 a 29. ledna 17.00 hod., 
vstupné 130 Kč

ULIČKA PŘÍZRAKŮ
Bradley Cooper jako mladý ambiciózní umělec s
nadáním zmanipulovat lidi díky vhodně zvolených
slov, který se spojí s psychiatričkou, která je však
mnohem nebezpečnější než on sám...
Režie: Guillermo del Toro.
Hrají: Bradley Cooper, Cate Blanchett ad.
USA, drama / krimi, české titulky, 139 min.

3. a 4. února 17.00 hod., vstupné 100 Kč  

MŮJ SOUSED TOTORO
Nadčasový animovaný film od mistra japonské
animace Hajaa Mijazakiho. Fantastický příběh dvou
dívek a nejslavnějšího lesního ducha Totora.
Režie: Hajao Mijazaki. 
Japonsko, animovaný, 86 min.

3. a 5. února 19.30 hod., vstupné 140 Kč

MOONFALL
Vesmírná posádka se vydává na záchranou misi 
s jediným cílem. Odvrátit zánik lidstva a zkázu naší
planety. Režie: Roland Emmerich
Hrají: Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley ad.
USA / Čína / Velká Británie, akční /sci-fi, 
české titulky, 124 min.

4. února 19.30 a 5. února 17.00 hod., 
vstupné 140 Kč

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
Jak byste se chovali, kdybyste jeli ve vlaku, který
nikdo neřídí? Režie: Jiří Havelka. 
Hrají: Jana Plodková, Igor Chmela, Jenovéfa Boková,
Jaroslav Plesl ad.
Česko, komedie, 102 min.

10. a 11. února 17.00 hod., vstupné 140 Kč 

TAJEMSTVÍ 
STARÉ BAMBITKY 2
Je potřeba spojit síly, aby spravedlnost a láska
konečně zvítězily. Režie: Ivo Macharáček. 
Hrají: Tomáš Klus, Kamila Janovičová, Ondřej Vetchý,
Miroslav Vladyka, Jiří Lábus ad.
Česko, pohádka, 100 min.

10. a 12. února 19:30 hod., vstupné 130 Kč

ZLATO
Uprostřed rozlehlé, jedinečné a nelítostné australské
pouště se odehrává drsný thriller o chamtivosti,
která dokáže zatemnit lidskou mysl. Jak daleko
dokáží lidé zajít při cestě za nesmírným bohatstvím?
Režie: Anthony Hayes.
Hrají: Zac Efron, Susie Porter, Anthony Hayes. 
Austrálie, thriller, české titulky, 94 min.

11. února 19.30 a 12. února 17.00 hod., 
vstupné 130 Kč

SMRT NA NILU
Mysteriózní thriller podle stejnojmenného románu
Agathy Christie z roku 1937. 
Režie: Kenneth Branagh.
Hrají: Kenneth Branagh, Gal Gadot ad.
USA, krimi / drama , české titulky, 135 min.

17. a 18. února 17.00 hod., vstupné 120 Kč 

HAFTAŇAN
A TŘI MUŠTERIÉŘI

Jeden za všechny, všichni za jednoho….. 
Režie: Toni García. 

Španělsko, animovaný, 84 min.
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SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři Ostrovského měsíčníku, 
milí spoluobčané.

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

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

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

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

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

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

Jan Bureš
starosta města

DEN SE STAROSTOU
Tradiční Dny se starostou, které 

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

PROČ SE LÍBAT POD TŘEŠNÍ
První máj je  tradiční český svátek 

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

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

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

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

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

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

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

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

Dita Poledníčková
manažerka cestovního ruchu

MěÚ Ostrov

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

Úryvek z lyricko-epické básně Máj
Karel Hynek Mácha

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

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

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

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

Nabídka pozemků v Horním Žďáru
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13. ročník Robosoutěže Fakulty elek-
trotechnické ČVUT Praha vyvrcholil 
v pátek 17. prosince 2021 finálovým 
bojem. Klání středoškolských a univer-
zitních týmů se účastnili i dva zástupci 
Střední průmyslové školy Ostrov. Domů 
přivezli dvě medaile. Tým E4 ve složení 
Theodor Bonifác Holubec a Jáchym Ho-
rák stříbro a PIKOBOTI (Daniel Maška, 
Tomáš Vocilka a Antonín Petřík) bronz. 
Kromě hodnotných cen od sponzorů 
získali všichni finalisté jistotu přijetí na 
FEL ČVUT.

A co se v Zengerově posluchárně při 
pátečním odpoledni dělo? Celým finá-
le provázel humanoidní robot studentů 
FEL ČVUT Ludvík a jeho další „kolega“  
z lega, který zahrál na klavír několik písní. 
Hlavní pozornost ale patřila 37 soutěž-
ním robotům a jejich tvůrčím týmům. Po 
třech bodovaných kvalifikačních jízdách 
postoupilo 16 nejlepších robotů, kteří se 
utkali ve vyřazovacích bojích. V souboji 
o třetí místo zvítězili ostrovští PIKOBOTI. 
Ve finále se pak střetla ostrovská E4 a Tým 
STV z Domu dětí a mládeže Prahy 2. 

Zadání soutěže se každý rok mění, cílem 
letošního ročníku bylo najít nejschopnější-
ho „ROBO číšníka“, respektive studentský 
tým, který jej dokáže postavit a naprogra-
movat. Robotické vozítko z lega muselo 
překonat dráhu s proměnným sklonem, 
aniž by mu z plošinky sjel vozíček.

Na projektu studenti oboru Elektro-
technika SPŠ Ostrov pracovali od říjnové-
ho vyhlášení podmínek soutěže po vyučo-
vání několik hodin týdně pod odborným 
dohledem Ing. Jana Lemky. Poprvé si své 

teoretické předpoklady a praktické do-
vednosti ověřili v předkole 23. 11. 2021, 
z něhož postupovalo 8 nejlepších týmů do 
republikového finále, stejně jako z dalších 
tří předkol.

Jáchym Horák, jeden z konstruktérů  
a programátorů, přiznává, že zprvu tým E4 
chtěl využít technicky a softwarově složi-
tější řešení rampy, ale pro finálovou jízdu 
upřednostnili kluci mechanické pojetí, 
které se nakonec ukázalo efektivnější. Oba 
týmy musely také zvolit různá konstrukč-
ní řešení pro robota číšníka, aby do pořadí 
soutěže mohly regulérně zasáhnout oba 
týmy.

Tým E4 tvoří studenti maturitního roč-
níku, PIKOBOTI jsou o dva roky mladší, ale 
všichni již měli možnost využít partnerství 
SPŠ Ostrov a FEL ČVUT při absolvování 
různých přednášek a exkurzí. Kluci svým 
medailovým umístěním navázali na úspě-
chy svých starších kolegů, kteří bodovali  
v různých studentských soutěžích nejen 
na republikové, ale i mezinárodní úrovni. 
Na FEL dobré jméno SPŠ Ostrov nyní šíří 
její absolvent Zdeněk Szmitek, kterému 
v roce 2021 byla udělena Cena děkana FEL 
za výborné studijní výsledky a výrazné od-
borné aktivity.

„Z úspěchu našich studentů máme ra-
dost a blahopřejeme jim. Vážíme si jejich 
práce i zápalu pro věc. Všichni pedagogo-
vé takovým nadšencům rádi pomohou  
a budou se srdečně těšit z jejich úspěchu. 
Nyní již nezbývá než si přát více takových 
studentů, protože technické obory mají 
stále budoucnost,“ dodává ředitel SPŠ Os-
trov Ing. Pavel Žemlička.

 „Průběh finále ukázal, že rozdíly mezi 
jednotlivými týmy jsou rok od roku menší. 
Osobně musím říct, že takto napínavé fi-
nále jsem ještě nezažil. Soutěž je díky tomu 
divácky atraktivnější a zároveň kvalitnější. 
Je vidět, že dovednosti v oblasti robotiky 
žáků středních škol se výrazně zlepšují, což 
je dobrá zpráva i pro naši školu. Myslím, že 
mezi účastníky je řada našich budoucích 
studentů,“ říká organizátor soutěže Mar-
tin Hlinovský z katedry řídicí techniky FEL 
ČVUT.

Lenka Bardová
SPŠ Ostrov

MEDAILISTÉ Z REPUBLIKOVÉHO FINÁLE ROBOSOUTĚŽE 2021  
ZE SPŠ OSTROV MAJÍ JISTOTU PŘIJETÍ NA FEL ČVUT

KONEČNĚ POHROMADĚ 

Tým E4 ostrovské průmyslovky ve složení Daniel Maška, Tomáš Vocílka a Antonín Petřík 
přivezl z celorepublikového finále Robosoutěže bronz

Ostrovští studenti získali hned dvě medaile v Robosoutěži pořádané  
elektrotechnickou fakultou ČVUT Praha

Každý z Ostrova a jeho okolí už ví, že se 
toho v kulturáku mnoho děje. A o pořá-
dání akcí teď úplně nejde. Rekonstrukce 
domu kultury a odstěhování městské po-
licie umožnily jednu velkou událost. Díky 
tomu, že se v přízemí uvolnily prostory, 
mohou být konečně všichni zaměstnanci 
včetně svého ředitele pohromadě, a nejen 
vy už je nebudete muset hledat. Bude to 
nové a uvidíme, kam to náš tým posune  
a co se tím změní. Pro naše zákazníky a 
partnery budeme všichni na jednom místě: 
ředitelství, sekretariát, propagace, produk-
ce, správce, ekonomické oddělení i technici.

Součástí týmu je i infocentrum, které se 
díky rekonstrukci a přesunu bude průběž-
ně modernizovat a přizpůsobovat potře-
bám zákazníků. V prosinci roku 2021 byly 
předány do užívání nově zrekonstruované 
dámské toalety, které byly rozšířeny o dvě 
místa, a toaletu pro imobilní občany. Plá-
nů je mnoho, jen je uskutečnit. Hlavním 
naším cílem je dům kultury, kde je živo, 
a tomu by měly naše sny a plány hlavně 
odpovídat.

Jsme všichni konečně pohromadě, ote-
vřeni starým i novým výzvám.

Tým Domu kultury Ostrov

Produkční domu kultury už připravují 
akce na léto. Některé teprve získáva-
jí svoji podobu a téma, jiné už jsou ale 
téměř hotové a ty vám teď v měsíčníku 
představíme. 

KONCERT 4 TENORŮ V OSTROVĚ –  
30. července
4 Tenoři jsou česko-slovenské vokální 
seskupení čtyř muzikálových sólistů, za-
ložené v říjnu 2017 Janisem Sidovským. 
Stálými členy jsou držitel ceny Thálie, 
tenor Marian Vojtko, zpěvák a herec, ba-
rytenor Pavel Vítek, dvojnásobný držitel 
ceny Thálie, barytenor Jan Kříž a operní 
tenor Michal Bragagnolo. Kvartet popr-
vé vystoupil na Proms Gala se skladbou 
„To je ta chvíle“ z muzikálu Jekyll a Hyde 
pod taktovkou dirigenta Marcella Roty  
a za doprovodu Českého národního sym-
fonického orchestru. Seskupení je od dub-
na 2019 na koncertním turné To je ta chví-
le – muzikálové gala. 

Marian VOJTKO - tenor
Držitel ceny Thálie, představitel hlavních 
rolí v muzikálech Fantom Opery, Ples upí-
rů, Dracula, Bídníci, Monte Cristo, Jekyll & 
Hyde nebo Baron Prášil. Účinkoval také  
v představeních Muž se železnou maskou, 
Kleopatra, Tři mušketýři, Čarodějka, Aida, 
Polská krev nebo Krysař.
Pavel VÍTEK - barytenor
Vytvořil premiérové role v muzikálech 
Bídníci, Pomáda, Dracula, Fantom Opery, 
Mamma Mia!, Noc na Karlštejně, Rebelo-
vé, Miss Saigon, Cikáni jdou do nebe, An-
gelika, Tři mušketýři nebo Ples upírů, za 
který byl nominován na cenu Thálie. Jeho 
hity si zpívají dvě generace příznivců.
Michal BRAGAGNOLO - tenor
Sólista Národního divadla v Praze (La Tra-
viata, Romeo a Julie, Z mrtvého domu, 
Billy Budd) a muzikálových inscenací Fan-
tom Opery, Ples upírů nebo Balada pro 
banditu. V Hudebním divadle Karlín hos-
tuje v inscenaci Veselá vdova.
Jan KŘÍŽ - tenor
Dvojnásobný držitel ceny Thálie hostoval 
na německých scénách v hlavní roli mu-
zikálu Ples upírů. V ČR účinkoval v insce-
nacích Rocky, Pomáda, Horečka sobotní 
noci, Noc na Karlštejně, Děti ráje, Zpívání 
v dešti, Mefisto, Robin Hood, Atlantida, 
Divotvorný hrnec nebo Srdcový král.
Toto jedinečné pěvecké seskupení vystou-
pí v červenci v Zámeckém parku, v kouzel-
ném prostředí před městskou knihovnou. 
Nenechte si ujít výjimečný zážitek plný 
nádherných melodií.
ABBA V PARKU – 13. srpna
Švédskou skupinu ABBA, která vznik-
la v roce 1972 ve Stockholmu, asi ne-
musíme blíže představovat. Jde o jed-
nu z nejúspěšnějších kapel v historii 
populární hudby. Název této hudeb-
ní skupiny vznikl jako akronym spo-
jením počátečních písmen křestních 

jmen jejích členů - Agnetha, Björn, 
Benny a Anni-Frid. Do roku 2010 sku-
pina prodala přes 375 milionů desek  
a i v současnosti prodávají kolem tří 
milionů alb ročně. Písně skupiny ABBA 
zůstaly v povědomí posluchačů i po 
rozpadu kapely na počátku roku 1983. 
Některé písně se opět objevily v muzi-
kálu Mamma Mia! (premiéra 1999), na 
kterém se všichni členové nějak podí-
leli. Později také ve filmu Mamma Mia 
(2008) a Mamma Mia! Here We Go 
Again (2018). 
Málokdo čekal, že by se švédská kape-
la ABBA mohla ještě někdy dohroma-
dy sejít v jednom nahrávacím studiu. 
A ono se tak skutečně stalo. Po pětatřiceti 
letech. Tehdy členové do světa vyslali in-
formaci o tom, že se spolu sešli v nahráva-
cím studiu, kde chystají nové singly. První 
z nich, I Still Have Faith In You, pak měli 
představit v prosinci 2018, následovat 
mělo něco jako „digiturné“, kde by nevy-
stupovali oni sami, ale jejich hologramy, 
takzvaní „ABBAtaři“. Covid plány přerušil, 
takže nové singly vyšly až v prosinci roku 
2021.
Tato výjimečná kapela zcela jistě stojí za 
připomenutí. V Zámeckém parku v měsí-
ci srpnu promítneme oba filmy Mamma 
Mia a vystoupí ABBA World Revival. Kon-
cert kapely spojený s projekcí filmu je již 
třetím, kterým připomínáme slavné a vý-
jimečné zpěváky a kapely. Poprvé to byla 
skupina Queen a v loňském roce kapela 
Beatles. Nenechte si ujít příjemnou akci 
v jedinečném prostředí Zámeckého parku.
Sledujte prosím naše webové strán-
ky www.dk-ostrov.cz a sociální sítě  
FB: @dkostrov, 
IG: dum_kultury_ostrov. Tam všude na-
jdete informace o našich akcích a jejich 
předprodejích.

Tým Domu kultury Ostrov

LETNÍ AKCE S KULTURÁKEM

 V Ostrově se představí 4 Tenoři

Vnitřní prostory domu kultury  
jsou postupně modernizovány
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SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři Ostrovského měsíčníku, 
milí spoluobčané.

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

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

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

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

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

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

Jan Bureš
starosta města

DEN SE STAROSTOU
Tradiční Dny se starostou, které 

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

PROČ SE LÍBAT POD TŘEŠNÍ
První máj je  tradiční český svátek 

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

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

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

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

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

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

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

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

Dita Poledníčková
manažerka cestovního ruchu

MěÚ Ostrov

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

Úryvek z lyricko-epické básně Máj
Karel Hynek Mácha

POHLED DO HISTORIE

Česká televize letos odvysílala poslední, 
pátý díl historické minisérie o jediné ženě na 
českém trůně – tedy o Marii Terezii, arcivé-
vodkyni rakouské, české a uherské královně 
z rodu Habsburků. Historické životopisné 
drama bylo natočeno ve spolupráci veřej-
noprávních stanic ORF, ARTE, ZDF a České 
televize. Seznámilo nás (v časových možnos-
tech minisérie) se slastmi a strastmi vlády 
této osvícené panovnice, jež si už za svého 
života vysloužila přezdívku „matka Evropy“. 

Již v prvních dílech přitom jako důležitá 
postava vystupuje její matka – provdaná 
císařovna Alžběta Kristýna Brunšvicko-
-Wolfenbüttelská. Nás může zajímat, že se  
v Karlových Varech léčila se svými zdravotní-
mi potížemi a při té příležitosti navštívila také 
náš Ostrov. Historické prameny nám sdělují, 
že 19. května 1721 přijela do Karlových Varů 
a 9. června s rodiči poobědvala právě v Ost-
rově, kde si také společně prohlédli zámecký 
park. Císařovnini rodiče se měli možnost po-
těšit se svou vnučkou, protože Alžbětu Kris-
týnu provázela tehdy čtyřletá Marie Terezie. 
Následně 21. června s rodiči opět poobědva-
la v Ostrově a na zpáteční cestě přihlížela 
vojenskému cvičení. Je vidět, že se v našem 
městě vždy dobře vařilo. Je to také doloženo 
ve vzpomínkách velkovévody toskánské-
ho Giana Gastona Medicejského, druhého 

manžela Anny Marie Františky, starší sestry 
Františky Sibylly Augusty Sasko-Lauenbur-
ské, majitelky ostrovského panství. Velkové-
voda ve svých dopisech píše: „V Ostrově sice 
dobře vaří, ale je tu veliká zima.“ Tím posled-
ní Medici s naším městem skončil a dožil ve 
svém prosluněném Toskánsku. Mimocho-
dem to následně připadlo manželovi naší 
královny Marie Terezie, vévodovi Františku  
I. Štěpánovi Lotrinskému. Právě z této tos- 
kánské „sekundogenitury“ pochází náš úspěš-
ný starosta Leopold II. Toskánský. Ostatně  
29. ledna jsme vzpomněli jeho úmrtí v Římě 

roku 1870, kdy se měl zúčastnit audience  
u papeže Pia IX.

Je tedy vidět, že Ostrov má v evropské 
historii své místo. A to nejen díky dobrému 
jídlu. Jsem přesvědčen, že toto je také výzva 
pro kulinářské mágy ostrovských pohostin-
ství a kuchyní všeobecně.

Josef Železný

JAK CÍSAŘOVNA OBĚDVALA V OSTROVĚ…BĚHEM POLOLETNÍCH PRÁZDNIN SE MŮŽETE VYDAT PO STOPÁCH YETTIHO
Přihlášky na letní tábory v Manětíně, tábory pro 
rodiče a děti, příměstské sportovní, přírodovědné 
a výtvarný tábor, soustředění gymnastické a ma-
žoretkové spustíme v úterý 1. února 2022 v 8.00 
hod. online nebo v kancelářích MDDM.  
Milí rodiče a děti,
než se opětovně rozjede naplno letní činnost 
domu dětí v roce 2022, rádi bychom upozornili, 
ač neradi, na změny v poplatcích.
V tuto chvíli asi nikoho nepřekvapí, že všude vidíme 
i slyšíme „zdražujeme“… Ano, i v domě dětí jsme byli 
nuceni přistoupit k tomuto neoblíbenému kroku, 
protože ceny energie, potravin a všeho s tím spoje-
ného se v našich nákladech na veškerou činnost vel-
mi projevují, a proto letní tábory i spontánní činnost 
domu dětí (posilovna, ricochet, hřiště, stolní tenis 
apod.) od 1. ledna 2022 zvýšily poplatky. 
Malou útěchou může být, že poplatky za zájmové 
kroužky na 2. pololetí tohoto školního roku zůstá-
vají beze změny. Zvýšení poplatků za ZÚ se pro-
mítne až v září  2022/23. 
Rádi bychom, abyste nám i nadále věnovali svoji 
přízeň a nenechali se odradit minimálním, přesto 
finančním navýšením za činnost, kterou obětavě 
a s láskou pro Vaše děti vykonáváme.
Děkujeme vám, pracovníci domu dětí 
POLOLETNÍ PRÁZDNINY
PO STOPÁCH YETTIHO
4. února, 9.00–15.00 hod. / 300 Kč 
Prázdninový program na čerstvém vzduchu pro 
školní děti 6–12 let. Výprava na Boží Dar, za dob-
rých sněhových podmínek bobování a řádění na 
sněhu, snowtubing. Zajištěna doprava a oběd, pit-
ný režim, svačinka. Můžeme podniknout výlet po 
Ježíškově cestě nebo zkusit tréninkový okruh Lu-
káše Bauera. 
Přihlášky: od 24. 1. online nebo v MDDM
PŘENOCOVÁNÍ V DOMĚ DĚTÍ
25.–26. února / 500 Kč
Oblíbený program s přenocováním pro školní 
děti 7–12 let.
Na programu je sportování, tradiční i méně zná-
mé sportovní hry, pohyb na vzduchu i noční hra. 
Atraktivní Laser game aréna v Karlových Varech 
a využití zcela nové klubovny s virtuální realitou, 
která bude v domě dětí poprvé otevřena i pro ši-
rokou veřejnost 1. února. 

Zajištěno celodenní stravování + pitný režim.
Přihlášky: od 15. února online nebo osobně 
v MDDM
LT MANĚTÍN
cena: 4 200 Kč, kritéria pro přijetí: věk 8 až 15 
let, přihláška do zájmového kroužku odevzda-
ná v měsících září/říjen a dodržení termínů pro 
úhradu poplatku za obě pololetí, trvalé bydliště 
v Ostrově a spádových oblastech Ostrova, pořadí 
(přihlásit se může kdokoli, přednostně však vy-
řídíme přihlášky dětí, které splňují všechna daná 
kritéria současně).
TERMÍNY LT MANĚTÍN 
1. turnus: 30. 6. – 11. 7.; 2. turnus: 11.–22. 7.; 
3. turnus: 22. 7. – 2. 8.; 4. turnus: 2.–13. 8.;  
5. turnus: 13.–24. 8.
SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ V MANĚTÍNĚ
cena: 2 100 Kč, kritéria pro přijetí: sportovní 
kroužky MDDM
termín: 24.–29. 8.
TÁBOR PRO RODIČE S DĚTMI V MANĚTÍNĚ
cena: 1 900 Kč dítě, 2 500 Kč dospělý
termín: I. 13.–17. 6., II. 20.–24. 6., kritéria pro při-
jetí: dospělý + dítě od 3 let
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Sportovní příměstský tábor
cena: 1 500 Kč, místo konání: MDDM Ostrov
Kromě sportování v areálu MDDM  jsou pro děti 
připraveny i sportovní výlety mimo areál MDDM. 
kritéria pro přijetí: po 1. třídě – 12 let
termíny: 11.–15. 7.; 18.–22. 7.; 25.–29. 7.; 1.–5. 8.,
PŘÍMĚSTSKÉ PŘÍRODOVĚDNÉ TÁBORY
cena: 1 500 Kč, místo konání: Ekocentrum, výlety 
do přírody mimo Ostrov
kritéria pro přijetí: po 1. třídě – 12 let
termíny: 11.–15. 7.; 18.–22. 7.; 25.–29. 7.; 1.–5. 
8.,8.–12. 8.,15.–19. 8., 22.–26.8.
PŘÍMĚSTSKÝ VÝTVARNÝ TÁBOR
cena: 1 500 Kč, místo konání: MDDM Ostrov
kritéria pro přijetí: po 1. třídě – 12 let
termín: 8.–12. 8.
SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ MAŽORETEK
cena: 1 500 Kč, místo konání: MDDM Ostrov
kritéria pro přijetí: kroužek mažoretek MDDM 
termín: 22.–26. 8.

GYMNASTICKO-TANEČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ 
GYMNASTEK 
cena: 1 700 Kč, místo konání: MDDM Ostrov
kritéria pro přijetí: kroužek gymnastiky MDDM
termín: 15.–19. 8.
SPORTOVNÍ FLORBALOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ 
cena: 1 500 Kč, místo konání: MDDM Ostrov
kritéria pro přijetí: kroužek florbalu MDDM 
termín: 27.–31. 8.
Všechny akce, které dům dětí připravuje v měsíci 
únoru a březnu, se uskuteční na základě aktuální 
hygienicko-epidemiologické situace. 
Sledujte, prosím, stránky a FB domu dětí, kde bu-
deme naši činnost pečlivě aktualizovat.

Děkujeme vám, pracovníci MDDM 

Připravujeme na jarní prázdniny:
Lyžařská školička na Božím Daru 
14.–18. března  8.00–12.00 hod. / 2 000 Kč
Pro školáky od 8 do 12 let. 
Zajištěna doprava, permanentka na vlek, instruk-
tor, malá svačinka: teplý čaj + sušenka
Přihlášky: od 1. března 2022, přihlášení možné on-
-line na www.mddmostrov.cz (platba převodem) 
nebo v kanceláři domu dětí (platba v hotovosti na 
místě)
Multifunkční hřiště „U Kulaté báby“
Od začátku nového roku 2022 se provozovatelem 
hřiště stal Městský dům dětí a mládeže Ostrov. 
Veškeré informace a dokumenty v souvislosti s 
jeho provozem naleznete na stránkách MDDM 
Ostrov.
Sportovní areál
V měsíci únoru jsou všechna hřiště uzavřena a zů-
stanou tak až do 13. 3. 2022. Vstup na sportoviště 
bude možný v závislosti na počasí pouze po do-
hodě s pracovníky domu dětí.
Zimní stadion
Veřejné bruslení dle aktuálního rozpisu ledové 
plochy. Rozpis k dispozici vždy na nástěnce zim-
ního stadionu, na webu MDDM a FB.
Kontakty 
informace: 736 505 681, akce: 736 505 684, zájmo-
vá činnost: 731 615 657, doprava: 736 505 683, 
ekonomický úsek: 735 605 685, zimní stadion:  
601 089 332
www.mddmostrov.cz

POLOLETKY V EKOCENTRU
4. února, 9.00–15.00 hod., 200 Kč
Prázdninový program pro školní děti 6–12 let. Na 
programu budou hry, soutěže, bádání a přede-
vším krmení a hrátky se zvířátky. 
Zajištěna dopolední i odpolední svačina, oběd  
a pitný režim. 
Přihlášky: od 24. ledna online nebo v kanceláři EC
JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – MALÝ PRINC
14. 3. – 18. 3., 8.00–15.00 hod., cena: 1 300 Kč
Přijď si s námi užít týden plný her, soutěží, ru-
kodělných činností i hrátek se zvířátky. Vydej se 
s Malým princem do vesmíru a poznej různé pla-
netky, na kterých se setkáš nejen s liškou. 
Určeno pro školní děti 6–12 let. 
Přihlášky: od 23. 2. 2022 online nebo v kanceláři EC

PROHLÍDKY A VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO 
ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
Po–Pá v dopoledních hodinách
Jste pedagog a chcete pro svou třídu objednat 
výukový program k rozšíření probíraného téma-
tu? Naše programy jsou určené pro školy, školky 
a školní družiny. Přihlásit se mohou také zájmové 
skupiny dětí, organizace pro děti a mládež apod. 
Kompletní nabídku výukových programů a dal-
ších aktivit naleznete na stránkách https://www.
mddmostrov.cz/ekocentrum-programy-pro-skol-
ska-zarizeni
Rezervace termínů: tel. 602 600 995 nebo e-mail 
eko@eko.mddmostrov.cz

PROHLÍDKY PRO VEŘEJNOST
Po–Pá 13.00–17.00 hod., vstup zdarma
Navštivte malou zoo v zahradě klášterního areálu 
a zažijte bezprostřední kontakt s některými druhy 
zvířat, který se vám jinde nenaskytne. Najdete tu 
drobné hlodavce, hady, obojživelníky, pavouky, 
ryby, exotické i dravé ptáky, malé šelmy i skot.
Informace k akcím a kroužkům: Po–Pá 10.00–17.00 
hod. na tel. 731 615 658, 602 600 995, FB: Ekocentrum 
MDDM Ostrov, www.mddmostrov.cz
KONTAKT
tel. 731 615 658, 602 600 995, FB: Ekocentrum 
MDDM Ostrov
www.mddmostrov.cz/ekocentrum

Petra Žlutická  
vedoucí Ekocentra MDDM Ostrov

OSTROVSKÉ EKOCENTRUM ZVE NA PROHLÍDKY, VÝUKOVÉ  
PROGRAMY I JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Císařovna Alžběta

VÝPRODEJ KALENDÁŘŮ  
MĚSTA OSTROVA NA ROK 2022

Posledních pár kousků nástěnných ka-
lendářů s fotografiemi Ostrova k dopro-
dání za poloviční cenu 60 Kč v Informač-
ním centru Na Zámku. Neváhejte, kdo ho 
ještě nemáte. Mapuje krásné pohledy na 
Ostrov.                                                   (red)
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V případě zájmu kontaktujte město Ostrov, odbor majetku města: Milan Veselý, tel.: 354 224 915, 
e-mail: mvesely@ostrov.cz, Pavla Neumannová, tel. 354 224 911, e-mail: pneumannova@ostrov.cz

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

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

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

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

Nabídka pozemků v Horním Žďáru
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SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři Ostrovského měsíčníku, 
milí spoluobčané.

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

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

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

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

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

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

Jan Bureš
starosta města

DEN SE STAROSTOU
Tradiční Dny se starostou, které 

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

PROČ SE LÍBAT POD TŘEŠNÍ
První máj je  tradiční český svátek 

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

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

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

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

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

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

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

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

Dita Poledníčková
manažerka cestovního ruchu

MěÚ Ostrov

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

Úryvek z lyricko-epické básně Máj
Karel Hynek Mácha

POHLED DO HISTORIE POHLED DO HISTORIE

TROCHU SVĚDOMÍ NEVADÍ – JEDEN Z MNOHÝCH ZAPOMENUTÝCH

Z filmu Ostře sledované vlaky

Z filmu Svědomí

O hrdinovi našeho dnešního příběhu jsem 
se krátce zmínil již v příběhu o spisovateli 
Karlu Peckovi. Nyní si o něm povíme něco 
více, neboť ač jej určitě zná každý, tak něco 
důležitého o něm ví málokdo. Jenom občas 
se čtenáři s ním mohou setkat, resp. s jeho 
díly, ve filmech pro pamětníky.

 Kdo to byl Vladimír Valenta?
Narodil se 28. května 1923 v Praze v rodi-

ně ministerského 
rady, měl bratra. 
Ještě za studií  
a za války v Hor-
ních Měcholu-
pech bydlel a hrál  
i u ochotníků  
a v Praze byl 
spolupracovní-
kem dramatic-
kého studia Čin. 
O d m a t u r o v a l 
roku 1942 a rov-
nou odešel k filmu. Za okupace pracoval  
1942–1945 jako asistent režie a asistent pro-
dukce v radlických filmových ateliérech Foja 
a poté ve výrobně Lucernafilm, kde spolupra-
coval též s režisérem Františkem Čápem.

Jako zaměstnanec Lucernafilmu přešel do 
znárodněného filmu. V té době se snažil stát 
se filmovým režisérem, což se mu nikdy ne-
povedlo. Jako režijní spolupracovník se podí-
lel na Weissově dramatu Uloupená hranice 
(1947), přestože tehdy byl na vojenské pre-
zenční službě.

Po únoru 1948 byli sice jeho otec a bratr 
„vyakčněni“, ale on sám problémy neměl, ne-
stal se členem obrozené národněsocialistické 
strany a byl také ženatý. Jeho původní námět 
využili scenáristé Jiří Fried a J. A. Novotný pro 
psychologický film režiséra Jiřího Krejčíka 
Svědomí (1948). Určitě ten film řada čtená-
řů viděla a vzpomene si na panenku visící 
na šňůrce za čelním oknem vozu, který srazí  
a usmrtí malého chlapce. Já sám film považu-
ji za jeden z nejlepších našich filmů pro jeho 
psychologickou zápletku. 

Po tomto filmu nad Valentou zapad-
la opona a on sám přispíval v letech  
1949–1956 k budování lepší, sociálně spra-
vedlivější společnosti prací v pracovních tá-
borech Jáchymovska a v Leopoldově.

Po obnoveném řízení a zproštění viny Kraj-
ským soudem v Praze byl 29. března 1956 
propuštěn. Na svobodě zpočátku pracoval 
jako závozník ČSAD na nákladovém nádraží, 
ale od r. 1958 spolupracoval s filmem a do 
Filmového studia Barrandov se opět vrátil až 
v polovině 60. let jako člen lektorského od-
dělení (1965–1968). Současně se v listopadu 
1965 stal zakládajícím členem FITESU.

Spolupracoval na námětech a scénářích 
u filmů Vojtěcha Jasného Touha (1958), 
Františka Vláčila Holubice (1960), Miroslava 

Hubáčka Černá sobota (1960) a u filmu Ob-
žalovaný (1964) Kadára a Klose. Za scénář  
k Obžalovanému získal s Kadárem a Klosem 
Trilobita (1964) za rok 1963 a na XIV. MFF 
v Karlových Varech získal velkou cenu festi-
valu. Ovšem některé jeho scénáře a texty se 
realizace nikdy nedočkaly. Ještě tvořil scénář 
ke slovenskému dramatu Šerif za mrežami 
(1965) Dimitrije Plichty.

 Už jako lektora FSB ho tři režiséři využili ne 
scenáristicky, ale jako osobitého a svérázné-
ho představitele čtyř filmových rolí. Ta první 
byla rovnou ta nejvýraznější: přednosta sta-
nice ve filmu Jiřího Menzela podle Bohumila 
Hrabala Ostře sledované vlaky (1966).

Dále si zahrál epizodky fízla v dalším 
Menzelově snímku Zločin v šantánu (1968), 
tureckého rytíře v povídce Otrávená travič-
ka Miloše Makovce z povídkového snímku 
Pražské noci (1968) a svoji největší a zároveň 
zcela poslední úlohu v českém filmu, hospo-
dáře v podobenství Evalda Schorma Farářův 
konec (1968).

Během událostí srpna 1968 byl Vladimír 
Valenta na krátké návštěvě Londýna. Před ná-
vratem do vlasti upřednostnil se svojí rodinou 
emigraci. Odjeli do Kanady a natrvalo se zabyd-
leli v Edmontonu. Půl roku pracoval jako umý-
vač aut, ale nakonec se mu podařilo zapojit se 
naplno do tamějšího kulturního života.

Postupně vydával a redigoval politický 
a kulturní časopis „Telegram“ (1. prosinec 
1969 – 31. prosinec 1975), byl dramaturgem 
a producentem montrealského Kanadského 
národního filmového úřadu (1974 až 1980), 
navázal spolupráci s manželi Škvoreckými  
a s jejich nakladatelstvím ’68 Publishers, psal 
pro exilový magazín „Reportér“ a angažoval se  
v kanadské Československé společnosti věd  
a umění. Roku 1988 odešel do penze.

Po roce 1989 několikrát zavítal i do rod-
ných Čech. Se svojí druhou manželkou Evou 
/brali se po propuštění/ měl dceru, také Evu. 
Dne 13. května 2001 v Kanadě umírá, po-
hřben je v Praze na Olšanech.

Vězeňské putování
Jak již bylo uvedeno, byl zatčen 29. srpna 

1949 na základě výpovědi Františka Sádka  
a nakonec odsouzen Státním soudem na 12 
let pro zločin velezrady. 

Po soudu byl převezen spolu s Karlem Pec-
kou na Kladensko do tábora Vinařice a fárali 
na dole Mayrau. Společně také byli převezeni 
na Jáchymovsko do Ústředního tábora, kde 
se jejich cesty rozdělily. Pecka putoval na 
Svornost a Valenta na Bratrství, odtud pak 
na Rovnost a později do tábora Vojna na Pří-
bramsku. K pobytu v tomto táboře později 
orgánům inspekce MV dne 18. května 1956 
vypověděl:

„… byl jsem v říjnu 1951 dán z rozkazu 
velitele tábora šstržm. Duby do betonového 
bunkru, protože jsem udržoval nelegální  styk 
s rodiči prostřednictvím jedné civilní osoby. 
V tomto bunkru jsem byl 10 dnů a hned prvé 
tři dny mně nebyla dána strava. Když mně 
potom byla strava dána, tak jsem ji odmítal  
a zahájil jsem hladovku, takže jsem celých 
10 dnů nejedl. Uváděl jsem tehdy, že hla-
dovku držím proto, že stavba bunkru ne-
byla v souladu se zákonnými předpisy a že 
také nebyla žádným odborníkem k těmto 
účelům schválena. Pochopitelně jsem tímto 
neprotestoval proti vyšetřování proti mně 
vedenému.

Asi po dvou měsících jsem v téže zále-
žitosti měl obnoveno ze strany tábora vy-
šetřování, byl jsem opět dán do uvedeného 
bunkru a 19 dnů jsem držel s jednodenním 
přerušením hladovku ze stejných důvo-

dů, jak jsem nahoře uvedl. Na moji žádost  
o dopis, v němž jsem chtěl protestovat u min. 
spravedlnosti proti tomuto zařízení, mně ná-
čelník tábora Duba tyto odmítl. Při výkonu 
tohoto vyšetřování mně bylo nařízeno, abych 
vyšel z bunkru a šel na velitelství. Když jsem 
slabostí upadl a nemohl vstát, bylo do mne 
náčelníkem tábora Dubou a ještě jedním 
příslušníkem kopáno. Pak mne nechali ležet 
ve sněhu, dokud se vpovzdáli nesrotila skupi-
na civilních zaměstnanců JD. Teprve potom 
jsem byl odnesen do nemocnice a po 24 hod. 
opět odnesen do bunkru…

Někdy v prosinci 1951 byl při pokusu  
o útěk z tábora zastřelen spoluvězeň Kulda 
/František, tři další byli dopadeni živí1/. Celý 
tábor Vojna musel nastoupit a Kuldovo tělo 
bylo položeno před nás a potom jsme v řadě 
museli kolem něho a dalších jeho spoluviníků 
defilovat. Vzpomínám si, že ods. Pavel Babec 
/voják Svobodovy armády/, který před mrt-
vým smekl, byl potrestán.“

V březnu 1953 byl vrácen do tábora Rov-
nost a zůstal zde až do podzimu 1954, kdy byl 
předán do Leopoldova, kde pracoval také na 
pracovišti Konopa.

S K. Peckou se spolu znovu setkali na spo-
lečné transportní cele před projednáváním 
obnovy řízení, které dosáhl Valentův otec  
u Nejvyššího soudu. 

Vzpomínky spoluvězně
O jeho chování ve vězení podal svědectví 

i jeho „kolega“ z tábora Rovnost Miloslav Ča-
pek „… Vláďa byl notorický kverulant a vě-
domě provokoval bachaře. Dával jim najevo, 
že je odpůrcem komunismu, stoupencem 
demokracie a vězněm politickým. Většina 
z nás to považovala za zbytečné. Jeho stře-
ty s bachaři jsme se sympatiemi pozorovali. 
Někdy to nebyl jen boj s větrnými mlýny. Byl 
stoupencem bývalé agrární strany. V součas-
né době ji nazýval stranou republikánskou. 
Podle amerického vzoru to byla strana kon-
zervativní.“

Spolu vytvořili tzv. „kolchoz“, neboť jak 
říká „pojila nás i jistá zvláštnost. Byl jsem ze 
stejného města jako jeho manželka, která 
ho, když byl ve vězení, opustila. Byla jednou 
z těch, které neodolaly nátlaku ze strany StB, 
a dokonce si jednoho z nich vzala. Byl to sku-
tečně mimořádný případ. Možná že to byl  
i jeden z důvodů, proč byl Vláďa vůči režimu 
tak nesmiřitelný. Nikdy nedal najevo, jak hlu-

boce ho to zasáhlo. Zakrýval to občasným 
sarkasmem vůči ženám, jehož dopad byl také 
celospolečenský…

Začátkem března dostal Vláďa nápad, kte-
rý se rozhodl za všech okolností realizovat. 
Blížilo se výročí narození našeho prvního 
prezidenta T. G. Masaryka, který byl uzná-
vanou oosbností… Vláďa se rozhodl, že sed-
mého března, v den Masarykových naroze-
nin, pronese k této příležitosti krátký projev  
a připomene jeho zásluhy o vznik našeho sa-
mostatného státu. Nejvhodnější příležitost 
mu k tomu poskytl sčítací nástup. Předstou-
pil před nastoupené vězně a promluvil o zá-
sluhách tohoto velikána našich dějin.

Když bachaři zjistili, o co se jedná, ihned 
přišli a odvedli ho do korekce. Nic na tom ne-
změnilo, že jsme potleskem ocenili jeho od-
vahu a riziko spojené s tímto činem. Z korek-
ce Vláďa nevyšel, ale byl vzhledem ke stavu, 
v jakém se nalézal, doslova vynesen. Nezůstal 
nic dlužen pověsti, která ho předcházela.

Velmi rychle jsem s Vláďou utvořil ‚kolchoz‘.“ 
Na svobodě
Jak jsem uvedl výše, tak po svém propuš-

tění nastoupil pracovat k ČSAD a jeden by 
si řekl, že se bude snažit chovat nenápad-
ně. Ne tak Vl. Valenta! Dne 20. dubna 1956, 
tedy již záhy po svém propuštění, se obrátil 
obsáhlým dopisem k prezidentu republiky 
Antonínu Zápotockému se žádostí o prošet-
ření bezpráví spáchaného nejen na jeho oso-
bě, popsal tam poměry v táborech a žádal  
o zásah ve prospěch svých vězněných spolu-
vězňů. Požádal také o vydání vystěhovalec-
kého pasu. Případ zevrubně šetřila inspekce 
ministra vnitra a již 22. května 1956 podepsal 
mjr. Alois Šlechta, náčelník inspekce minist-
ra, „přípis“, který byl určen Rudolfu Barákovi, 
tehdejšímu ministru vnitra. Přípis stručně 
shrnul výsledek šetření a dával doporučení, 
jak s věcí naložit. V úvodu však nezapomněl 
připomenout, že „i přes propuštění na svo-
bodu trvá však podezření, že se Vlad. VALEN-
TA dopustil trestného činu“.

K obsahu vlastní stížnosti konstatoval: „Ke 
stížnosti VALENTY na nesprávné zacházení 
s odsouzenými v táborech SNZ na Příbrami 
a Jáchymově, jakož i v Leopoldově, je nutno 
uvést, že některé skutečnosti, které jmenova-
ný uvádí, jsou pravdivé. V některých přípa-
dech je stížnost VALENTY značně nadsazena, 
jelikož sám VALENTA tvrdí, že se některá 
tvrzení o špatném zacházení dozvěděl z vy-
právění spoluvězňů, což značně snižuje věro-
hodnost jeho výpovědi…”

Pokud Vlad. VALENTA poukazuje na 
používání hrubého fysického násilí v tábo-
rech SNZ proti odsouzeným orgány, které 
prováděly jejich střežení, projednal jsem se  
s. nám. KOTÁLEM. (Jedná se o r. 1950 až 
1952.) Soudr. nám. KOTÁL zastává stano-
visko, že dnes je velmi těžké přešetřit tyto 
jednotlivé případy, neb poměry v této době 
v mnohých táborech takové byly. Mnozí 

z těchto orgánů již byli potrestáni anebo pro-
puštěni ze služeb MV. Některé případy (např. 
Jan MÁTL) jsme již přešetřovali a je to sku-
tečně tak, jak to uvádí Vlad. VALENTA. Proto 
je bezpředmětné jednotlivé případy, jak jsou 
uvedeny ve stížnosti VALENTY z této doby, 
přešetřovat…“

V závěru byla navržena opatření, mj. nedat 
souhlas k jeho odchodu za hranice, vzhle-
dem k nepřátelskému stanovisku Valenty 
k našemu státu; „písemně není nutné Vl. 
Valentovi odpovídat, neb jsme to projednali 
v pohovoru s ním, projednat s plk. Mejdrem 
- aby přísně dbal, aby se podobné případy ne-
objevily ještě dnes v některém NPT.“

Co dodat na závěr
Vl. Valentovi v r. 1956 umožněno odejít 

z republiky nebylo a dostal se pod dohled 
Státní bezpečnosti. Byl na něj později zave-
den signální svazek vedený pod heslem „DE-
MOKRAT“, neboť se stýkal s propuštěnými 
vězni a pro podezření z ideologické diverze. 
Posléze dne 24. října 1966 vypracoval mjr. Srb 
Návrh na zavedení pozorovacího svazku pod 
heslem „DELEGÁT“ na osobu Vladimíra Va-
lenty, který byl přijat.

Zřejmě své věznění bral s určitým nadhle-
dem, což ilustruje i jeho publikovaná vzpo-
mínka z r. 1997 „… Já jsem se naopak vysoce 
bavil, když nás v jednapadesátém roce na 
lágru Rovnost nahnali do biografu, a co čert 
nechtěl, promítali ‚Svědomí‘. Krátce nato 
jsem šel kvůli něčemu k raportu k náčelníko-
vi Palečkovi2, to byla přezdívka, myslím, že se 
jmenoval Dvořák. Zároveň ho ale vábilo vést 
intelektuální rozhovory. Nikdy jste ovšem ne-
věděl, jestli vás hned nato nesekne, takže to 
bylo jako chození po žhavém uhlí. Řekl mi: ‚Je 
to dobrý film, líbí se mi jeho morálka, ale jsou 
tam i chyby.‘ Odborník …

Povídám: ‚Pane náčelníku, přesně tak to 
řekl prezident Gottwald, že národu trocha 
‚Svědomí‘ nevadí, a jenom proto se ten film 
dostal do kin.‘ Šíleně se nafoukl – nepochopil, 
zas tak chytrý nebyl.“

Přestože Státní bezpečnost byla přesvěd-
čena i po jeho propuštění o jeho vině a čin-
nosti ve skupině Karla Pecky, tak on sám i po 
roce 1989 tvrdil, že se ničeho nedopustil a že 
s celou záležitostí kolem časopisu „Za prav-
du“ neměl nic společného. 

Na druhou stranu však byl proti komu-
nismu zaměřen bytostně, neboť se hlásil  
k tradicím agrární strany, a dokonce v Leo-
poldově „byl jedním ze zakladatelů a orga-
nizátorů ilegální republikánské strany (RPS), 
rekrutující se z řad bývalých agrárníků, která 
měla svůj politický program zaměřený proti 
našemu politickému zřízení“ – vlastenecký  
a národní.

Lubomír Modrovič

1 - v lomených závorkách poznámky autora článku
2 - Paleček František, příslušník SNB, používal jméno 
Albín Dvořák
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V případě zájmu kontaktujte město Ostrov, odbor majetku města: Milan Veselý, tel.: 354 224 915, 
e-mail: mvesely@ostrov.cz, Pavla Neumannová, tel. 354 224 911, e-mail: pneumannova@ostrov.cz

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

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

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

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

Nabídka pozemků v Horním Žďáru

POHLED DO HISTORIE

3www.ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.cz

SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři Ostrovského měsíčníku, 
milí spoluobčané.

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

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

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

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

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

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

Jan Bureš
starosta města

DEN SE STAROSTOU
Tradiční Dny se starostou, které 

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

PROČ SE LÍBAT POD TŘEŠNÍ
První máj je  tradiční český svátek 

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

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

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

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

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

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

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

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

Dita Poledníčková
manažerka cestovního ruchu

MěÚ Ostrov

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

Úryvek z lyricko-epické básně Máj
Karel Hynek Mácha

SPORT

PODĚKOVÁNÍ OSTROVSKÝM ZIMOPLAVCŮM

VÁNOČNÍ TURNAJE DĚTÍ BYLY SKVĚLÝM 
ZAKONČENÍM TENISOVÉHO ROKU

Ostrovští tenisté zakončili starý rok vánočními turnaji

VÝSTAVBA NOVÉHO OSTROVA

KLUB ČESKÝCH  
TURISTŮ ZVE
5. 2. M. Lázně – Zimním krajem 
léčivých vod

12. 2. 
Z Krásného Údolí do Toužimi

19. 2. Aš - 
Memoriál Míry Redlicha  

26. 2. 
Putování k Lesíku u Nejdku

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

František Wohlmuth
předseda KČT Slovan Karlovy Vary 

Již tradičně proběhla v novém roce 2022 
recesistická akce ostrovských zimoplavců 
nazvaná Ostrovská ledová koupel. Akce je 
pořádána na počest pana akademika Fran-
tiška Běhounka, českého vědce, a jeho cesty 
na severní pól italskou vzducholodí jmé-
nem Italia. 

Po přeletu severního pólu však vzdu-
choloď v prudké severské bouři ztroskota-
la a akademik Běhounek se ocitl se svými 
přeživšími přáteli na ledové kře v Severním 
ledovém oceánu. Zde byli nuceni strávit ně-
kolik týdnů v mrazu a s malým množstvím 
potravin, než byli zachráněni. 

Pan ak. Běhounek se celoživotně věno-
val výzkumu radioaktivního záření a byl 
častým hostem v nedalekých Lázních Já-
chymov, kde bylo k výzkumu radioaktivity 
velmi mnoho vědeckého materiálu. 

Akci pořádáme vždy první sobotu v no-
vém roce v 11 hodin a 11 minut. Letos 
bohužel připadla první sobota přesně na 
1. ledna, tedy Nový rok 2022, proto jsme 
byli nuceni termín akce přeložit na druhou 
sobotu 8. ledna. Hymnu této akce, píseň 
„Polární noc má zvláštní moc“, složil pan 

Zdeněk Svěrák a osobně souhlasil, aby-
chom ji používali. Rovněž i pan Ivan Mládek 
souhlasil s použitím písně Měchenická plo-
várna (Když je v Praze abnormální hic…), 
jen nám vzkázal: „… a hlavně nezmrzněte!“ 

Otužování v každé, i dnešní době je dů-
ležitý proces lidského organismu, aby přežil 
„nejen na kře ledové…“, ale také udržoval 
imunitní systém svého těla v dobré kondici. 
K tomu patří i dobrá nálada a humor, které-

ho je na akci opravdu dostatek. Proto touto 
cestou děkujeme všem zúčastněným zimo-
plavcům, zimoplavkyním i zimoplavčatům 
za skvělý sportovní výkon! Děkujeme též  
i divákům na břehu, kteří zatím váhají po-
nořiti se do ledových vln rybníka a podpo-
rují nás svým potleskem! 

Loučím se naším starým pozdravem: 
V zimě plav! Ať jsi zdráv!

Za ostrovské zimoplavce Jirka Mexico Král 

Letos je tomu právě 75 let, kdy se začal 
budovat nový Ostrov. Na počátku všeho 
byly opět Jáchymovské doly. Na základě 
československo-sovětské dohody z 23. lis-
topadu 1945 o těžbě uranové rudy a jejích 
dodávkách do SSSR vznikl k 1. lednu 1946 
národní podnik Jáchymovské doly. Šachta 
začala s masivním náborem zaměstnanců. 
Jáchymovské údolí však neposkytovalo do-
statek prostoru pro bytovou výstavbu. Rovi-
na severovýchodně od Ostrova se jevila pro 
vznik nového sídliště jako nejvýhodnější. 
Nejdříve se začalo stavět v prostoru nad ná-
dražím a nad železniční tratí do Jáchymova, 
kde se výstavba plánovala už ve 30. letech. 

První etapa výstavby podnikového síd-
liště Jáchymovských dolů započala v roce 
1947, tedy právě před 75 lety. Nejprve se za-
čalo s výstavbou jednopatrových dřevěných 
dvojdomků, následně se začaly také stavět 
dřevěné přízemní domky finského typu  
a svobodárny. Pozemky pro výstavbu, stáva-
jící pole a louky, předal dolům Národní po-
zemkový fond. První víceméně živelné plány 
I. etapy výstavby sídliště zpracovával z pod-
nětu dolů Ing. arch. Karel Přeslička z Prahy. 
Projekt dále vypracoval Odbor výrobců 
dřevěných staveb při Hospodářské skupině 
dřevozpracujícího průmyslu, Praha II. Stav-
bu dvojdomků pak prováděl národní pod-
nik Slezská stavební společnost z Ostravy. 

Okresní národní výbor v Karlových Va-
rech vydal 6. dubna 1948 Jáchymovským 
dolům, n. p., stavební povolení na výstav-
bu 90 dvojdomků v Ostrově. Podle schvá-
lených plánů bylo nakonec postaveno 82 
těchto dvojdomků, které prošly v červen-
ci 1951 úspěšně kolaudačním řízením. 
Kolaudace mimo jiné stanovila, že každý 
dvojdomek musel mít dvě popelnice. Byl 
zakázán chov domácího zvířectva. Jednot-
livé dvojdomky nesměly být oploceny.

Dvojdomky byly jednopatrové dřevěné 
konstrukce na betonové podezdívce, plně 
podsklepené. Domek uprostřed dělí 25 cm 
silná zeď, která je vyvedena 15 cm nad 
okraj střechy. Dvojdomek je tak rozdělen 
na dvě samostatné bytové jednotky. Každý 
byt sestává ze sklepa a prádelny v suterénu, 
v přízemí je vstupní hala, záchod, kuchyně 

a obývací pokoj. První patro pak zabírají 
dva pokoje s šatnami. Schodiště je dřevěné, 
šíře 1 m. Topení lokální v kamnech.   

Jak již bylo v úvodu uvedeno, I. etapa 
probíhala dosti živelně. Překotnost výstav-
by je zřejmá i z toho, že se mnohdy nejprve 
stavělo a až následně se řešilo stavební po-
volení. Bylo tomu tak jak u finských domků, 
tak i prvních svobodáren. Teprve v únoru 
1952 udělil krajský národní výbor dodateč-
né stavební povolení pro tzv. II. část sídliště, 
tedy 61 finských domků a 12 svobodáren 
podél dnešní Krušnohorské ulice (tj. čp. 610 
až 621). Dodatečné povolení se vztahovalo 
také na bytové domy III. části sídliště nad 
dnešní Krušnohorskou ulicí (tj. domy čp. 
622 až 652). Zároveň s dodatečným staveb-
ním povolením krajský národní výbor také 
povolil užívání již dokončených budov II.  
a III. části sídliště. Novým 12 svobodárnám 
a novým bytovým domům bylo obývací 
povolení uděleno bez připomínek. U 61 
finských domků stavební úřad nařídil, že 
Jáchymovské doly musí ještě nahradit ži-
votu nebezpečný žebřík spojující přízemí 
domků se suterénem pevným schodištěm. 
Zároveň musely doly doplnit u všech ven-
kovních vstupních schodů zábradlí. Komise 
také nařizovala provést úpravy okolního 
terénu všech domů v sídlišti dle požadavků 
moderního bydlení. Jak je tedy zřejmé, bylo 
postaveno dříve, než bylo vůbec uděleno 
stavební povolení. 

Další etapy výstavby na sebe nenechaly 
dlouho čekat. Sotva třítisícové prvorepub-
likové městečko se brzy mělo proměnit 
na pulzující město pro 16 tisíc obyvatel. 
Později plány počítaly dokonce s 19 tisí-
ci obyvateli. Nejsmělejší studie uvažovala 
o sídlišti až pro 25 tisíc lidí. Pokračující 
výstavba realizovaná podle plánů akade-
mického architekta Jaroslav Krauze si jistě 
v budoucnu zaslouží samostatný článek.   

Vraťme se ale ještě nakrátko do prvních 

chvil zrodu nového Ostrova. Na první vý-
stavbu dřevěných domků zavzpomínal 
tehdy ještě kluk Václav Lhoták, který se 
po pár letech do další výstavby města také 
sám aktivně zapojil. 

„Do Ostrova přišla stavět První slezská 
stavební společnost, která měla snad až na 
mistra Krotkého pracovníky samé cikány. 
Mistr Krotký byl vysoký, štíhlý chlap, který 
nosil a snad ani nesundával veliký černý 
klobouk… Nejdříve se stavěly tak zvané 
dvojdomky. Byly jednopatrové, dřevěné. 
Stavěla je První slezská stavební společ-
nost. Cikáni, kteří byli jejími zaměstnanci, 

se nastěhovali do ulice jdoucí z náměstí 
k hospodě ‚U Vlčků‘ (dnešní Husova ulice). 
Měli svého starostu, jakéhosi pana Bužíka, 
který u nás na stavbě obsluhoval centrální 
míchačku betonu a malty…“ (celé vzpomí-
nání Václava Lhotáka „Drby – vzpomínky 
na starý Ostrov“ naleznete v kronice měs-
ta u kronikářky paní Mikešové).

A jak vzpomínáte na překotnou výstav-
bu nového města vy? Za poskytnutí vašich 
vzpomínek, dokumentů a fotografií budu 
rád jistě nejen já, ale i další zájemci o histo-
rii našeho města. 

Josef Macke
Plán přední strany dvojdomku, poskytl 

stavební úřad Ostrov

 Výstavba nového Ostrova, 50. léta, 
sbírka Josef Macke

Dvojdomky a finské domky na dobové pohlednici, sbírka Josef Macke

Vánoční tenisový turnaj v kategorii 
minitenis přilákal na kurty místní tělový-
chovné jednoty osm ostrovských hráčů. 
Hrálo se na dva minikurty, systémem ka-
ždý s každým, do deseti bodů. „Odehrálo 
se neskutečných osmadvacet zápasů. Vítě-
zem celého turnaje se stal Matteo Dostál, 
stříbrnou medaili si odnesl  Kryštof Felcán 
a bronz vybojovala Sofie Černá,“ říká tre-
nérka klubu Marta Schwarzkopfová s tím, 
že na dalších místech skončili Petr Šott, 
Chloe Marie Edwards, Julie Chalupová, Lu-
káš Sobotka a Maruška Havlíková. 

Na stejných kurtech proběhl i vánoční 
turnaj starších žáků/žaček. Tady se sedm 
hráčů utkalo vyřazovacím způsobem na 
čtyři vítězné gamy. „Vítězem turnaje se 
stal Šimon Chalupa. Druhé místo obsa-
dil Vít Kamarád a třetí skončila Tereza 
Burdová,“ dodává trenérka s tím, že čtvr-
tý byl Vojta Vondrák, pátý Marek Bílek, 
šestý Mikuláš Chalupa a sedmá Adéla  Li-
chovníková. 

Marta Schwarzkopfová
trenérka TJ Ostrov

Recesistická Ostrovská ledová koupel proběhla i na začátku letošního roku
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V případě zájmu kontaktujte město Ostrov, odbor majetku města: Milan Veselý, tel.: 354 224 915, 
e-mail: mvesely@ostrov.cz, Pavla Neumannová, tel. 354 224 911, e-mail: pneumannova@ostrov.cz

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

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

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

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

Nabídka pozemků v Horním Žďáru
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SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři Ostrovského měsíčníku, 
milí spoluobčané.

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

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

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

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

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

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

Jan Bureš
starosta města

DEN SE STAROSTOU
Tradiční Dny se starostou, které 

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

PROČ SE LÍBAT POD TŘEŠNÍ
První máj je  tradiční český svátek 

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

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

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

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

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

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

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

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

Dita Poledníčková
manažerka cestovního ruchu

MěÚ Ostrov

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

Úryvek z lyricko-epické básně Máj
Karel Hynek Mácha

INZERCE VÝHERNÍ KŘÍŽOVKA
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INZERCE

INFORMACE O VYDÁNÍ

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

TERMÍN UZÁVĚRKY
Uzávěrka pro příspěvky a inzerci

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

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

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

ŠÉFREDAKTOR
Roman Kořinek

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

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

GRAFIKA A TISK

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

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

FOTOGRAFIE NA TITULNÍ STRANĚ

INZERCE

see. think. act.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji touto cestou 

celému kolektivu 
Očkovacího centra 
Nemocnice Ostrov 

za jejich profesionální 
i mimořádně lidský přístup.

Štěpánová Marie

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

Lukáš Lerch, Josef Macke, Dita Poledníčková,
Ema Dubová

REDAKČNÍ RADA (A-Z)

Vydáno dne 1. února 2022.

do březnového čísla je 15. února.

Obyvatelé Ostrova budou hlasovat  
v místním referendu.
Foto: Petr Jakubes

Vážení čtenáři, 
správné znění tajenky křížovky z mi-

nulého čísla je Eva Kuchtová Zekuciová.  
Z úspěšných luštitelů jsme vybrali Jitku 
Pithardovou z Ostrova, která si může v in-
focentru domu kultury vyzvednout dvě 
volné vstupenky na vybrané představení 
Domu kultury Ostrov. 

Tajenku křížovky z tohoto čísla zašlete 
nejpozději do 15. února na e-mail: me-
sicnik@ostrov.cz; případně doručte do In-
focentra v Domu kultury Ostrov, Mírové 
náměstí 733, v zalepené obálce, označené 
„Ostrovský měsíčník“. Vždy uveďte celé své 
jméno a kontakt na vás. Ze správných od-
povědí opět vylosujeme výherce, který zís-
ká vstupenky na některou z kulturních akcí 
Domu kultury Ostrov. Jméno výherce zve-
řejníme v Ostrovském měsíčníku. Redakce 
měsíčníku vám děkuje za zájem o křížovku 
a přeje příjemné chvíle při luštění.

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

Vážení luštitelé, v novém roce se v ta-
jenkách křížovek budete setkávat se jmé-
ny významných ostrovských sportovců.  
A tady je další z nich. 

Významný sportovec (viz tajenka) je 
studentem septimy ostrovského gym-
názia. Běhá za ostrovský klub orientač-
ního běhu SKOB Ostrov od svých 11 let.  
V r. 2020 byl členem štafety na MČR, které 
svým excelentním výkonem zajistil vítěz-
ství. Je dvojnásobným mistrem České re-
publiky v orientačním běhu na prestižní 
klasické trati v letech 2020 a 2021. Je to 
velký pohodář a skvělý kamarád. 

(red)
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INZERCE

INFORMACE O VYDÁNÍ

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

TERMÍN UZÁVĚRKY
Uzávěrka pro příspěvky a inzerci

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

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

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

ŠÉFREDAKTOR
Roman Kořinek

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

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

GRAFIKA A TISK

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

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

FOTOGRAFIE NA TITULNÍ STRANĚ

INZERCE

see. think. act.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji touto cestou 

celému kolektivu 
Očkovacího centra 
Nemocnice Ostrov 

za jejich profesionální 
i mimořádně lidský přístup.

Štěpánová Marie

+420 608 446 969
info@bauwin.cz
www.bauwin.cz

okna | dveře | vrata | žaluzie
rolety | sítě proti hmyzu

servis oken a dveří

TAJENKA KŘÍŽOVKY 
O CENY

Pondělí   7.00 - 12.00      12.30 - 15.00      (dosud byla odpol. 15.00 - 17.00)
Úterý       7.00 - 12.00      12.30 - 15.00
Středa  7.00 - 13.00      -----------------
Čtvrtek ----------------      14.00 - 18.00
Pátek  7.00 - 12.00      -----------------

MEDIPRIL s.r.o.
MUDr. Pribulová Ľudmila
Hlavní 1380
Ostrov
Oznámení o změně provozní doby v ordinaci od 1. 2. 2022

my.medevio.cz/mudr-pribulova

Používejte aplikaci
Medivo
✓ Reagujeme rychle
✓ Recepty na léky           ✓ Objednávání
✓ Potvrzení, žádanky ✓ Očkování

Na vyšetření je nutno se předem objednat!
1) v aplikaci medevio.cz (my.medevio.cz/mudr-pribulova)
2) telefonicky - 353 882 122

 

Martin Potanec 
děkuje MAS Krušné hory, o.p.s. za podporu při realizaci 

PROJEKTU 

„Stroje pro farmu“ 
 

který je SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ 

Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA NA OBDOBÍ 2014 - 2020 
 

 

V rámci opatření 19. Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj) 
 

 Podopatření 19.2 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

Fiche 2. Podpora zemědělských podniků 
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INTERNET KABELEM

Vysoká kvalita / Profesionální servis

355 335 735
Kancelář Ostrov: Mírové nám. 733,
(Dům kultury - vchod naproti bývalé Městské policii)

www.kabelostrov.cz

50
350

Kč / měsíčně

RYCHLOST
STAHOVÁNÍ

450
Kč / měsíčně

550
Kč / měsíčně

Mbps
150

Mbps
300

Mbps

Super rychlý gigový modem s intergrovanou dual wifi s doživotní zárukou

RYCHLOST
STAHOVÁNÍ

RYCHLOST
STAHOVÁNÍ

který je SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU 
UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO 

FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA  
NA OBDOBÍ 2014 - 2020

V rámci opatření 19. Podpora místního 
rozvoje na základě iniciativy LEADER  

(komunitně vedený místní rozvoj)
Podopatření 19.2 Podpora provádění  
operací v rámci strategie komunitně  

vedeného místního rozvoje
Operace 19.2.1 Podpora provádění operací 

v rámci strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje Fiche 2. 

Podpora zemědělských podniků
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OSTROVSKÝ PORCELÁN BYL ZAPSÁN  
DO CENTRÁLNÍ EVIDENCE SBÍREK MUZEJNÍ POVAHY  

MINISTERSTVA KULTURY ČR (CES)

Zapsán byl jako součást sbírky s názvem 
Historická sbírka města Ostrov. K tomu, 
aby tato sbírka byla prohlášena kulturní 
památkou, zbývá už jen podat žádost do-
loženou odborným doporučením autorit 
v oboru. Samotné vyhlašování probíhá je-
denkrát za dva roky a právě roku 2022 by 
k tomuto úkonu mohlo dojít. 

Již samotný zápis do CES je pro ostrov-
skou sbírku velkým oceněním a dává mož-
nost získat dotaci na katalog sbírky nebo 
vybudování expozice. Historická sbírka 
porcelánu s více než 700 předměty z bývalé 
porcelánky „Pfeiffer & Löwenstein Schlac-
kenwerth“ v Ostrově má nyní vyšší ochranu. 

Ostrovský porcelán začal v 90. letech 
díky vlastním prostředkům shromažďo-
vat Spolek přátel města Ostrova. Celou 
kolekci pak věnoval městu Ostrov, čehož 

si město nesmírně váží. Část z této nej- 
ucelenější sbírky ostrovského porcelánu 
je vystavena ve Dvoraně ostrovského 
zámku, další část je prozatím v depo-
zitáři. K nejvzácnějším kouskům sbírky 
patří servis Calais z tenkostěnného por-
celánu čínského typu, který získal oce-
nění v roce 1925 v Paříži. Stejným typem 
servisu byl vybaven i vlakový salonní 
vůz AZA 80 prvního československého 
prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. 
Servis byl dodaný do Prahy v roce 1930 
u příležitosti jeho 80. narozenin. Každý 
kus servisu byl doplněn malým znakem 
ČSR. Část soupravy ostrovského por-
celánu ze salonního vozu prezidenta 
Masaryka, včetně samotného vozu, je 
v majetku Českých drah a k vidění v že-
lezničním muzeu Českých drah v Lužné 

u Rakovníka. Tento vzácný kousek jsme 
se rozhodli veřejnosti představit znovu, 
a tak vznikla spolupráce s Thun studiem,  
s.  r.  o. – ATELIER LESOV, které po pre-
cizní přípravě začalo pro Ostrov vyrábět 
první repliky moka šálku s podšálkem 
Calais v různých dekorech. Ty jsou v pro-
deji v dárkové sadě v Informačním cent-
ru Na Zámku za 350 Kč. Jsou vhodné do 
sbírky, ale i jako luxusní dárek z Ostrova.

Díky darům i dílčím nákupům dalších 
porcelánových kousků sbírka každoroč-
ně drobně naroste.  Dnes již víme, že 
porcelán značky Puls má dosud ve svých 
inventářích ještě i spousta domácností. 

Ale až teprve poslední dobou někte-
ří ostrovští občané pochopili, jaký „po-
klad“ vlastně doma mají, a začínají si 
jeho historickou hodnotu uvědomovat.

Porcelánku v Ostrově založili roku 
1873 Josef Pfeiffer a Ludwig Löwen-
stein nedaleko nádraží. V blízkosti tu 
byly dostatečné zdroje kaolinu, vody  
i pracovní síly. Ostrovský porcelán si zís-
kal své příznivce takřka po celém světě  
a stal se pojmem. Firma měla zastoupení 
v Karlových Varech, ve Vídni či v Londý-
ně. Pro nedostatek kvalifikovaných sil po 
válce, ale i vzhledem k orientaci města 
na uranový průmysl byla porcelánka  
v roce 1948 zrušena.

Do budoucna plánuje radnice vybu-
dování nové multimediální expozice 
ostrovského porcelánu v historických 
souvislostech, kde by byly představeny  
i dosud nevystavené předměty. V úvahu 
připadá její umístění do objektu Mysliv-
na v blízkosti zámku. 

Marek Poledníček
místostarosta města Ostrova

Dárková sada Calais je k dostání  
v zámeckém informačním centru

Ukázka výroby šálku a podšálku Calais

Část sbírky ostrovského porcelánu je vystavena ve Dvoraně ostrovského zámku


