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

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

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

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

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

Nabídka pozemků v Horním Žďáru

AKTUALITY

CHCETE VĚDĚT O DĚNÍ VE
MĚSTĚ MEZI PRVNÍMI? 

nainstalujte si mobilní aplikaci Hlášení rozhlasu
nebo se registrujte na www.rozhlas.ostrov.cz 

Budete ZDARMA dostávat : 
upozornění z MěÚ
informace o kulturních akcích
meteorologické výstrahy
oznámení o uzavírkách silnic apod. 

které se konají ve dnech  
2. 3. a 3. 3. 2022 

v hlavní budově krajského 
úřadu ve Dvorech. 

Záštitu nad Dny dobrovolnictví 
převzal hejtman Karlovarského 

kraje Petr Kulhánek.

KRAJSKÁ 
KNIHOVNA  

KARLOVY VARY  
VÁS ZVE NA

POZEMKY  
MĚSTA OSTROVA
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Zápis 

místní komise o výsledku hlasování v místním referendu konaném  
dne 18. února 2022 v Ostrově 

 
 

V souladu se zákonem č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, proběhlo v Ostrově dne 18. února 2022 od 12,00 hodin do 22,00 hodin hlasování 

v místním referendu, a to o následující otázce: 

 

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

Hlasování odloženo ANO / NE. Odůvodnění: 

Celkový počet hlasovacích okrsků 14 

Celkový počet okrskových komisí, které předaly výsledek hlasování 14 

Celkový počet oprávněných osob zapsaných ve výpisech ze seznamu 
oprávněných osob 

13031 

Celkový počet oprávněných osob, kterým byly vydány hlasovací lístky a 
úřední obálky (tj. počet zúčastněných osob) 

2432 

Celkový počet odevzdaných úředních obálek 2428 

Celkový počet platných hlasů 2414 

Počet oprávněných osob, které neoznačily křížkem žádnou odpověď na 
otázku a zdržely se tak hlasování 7 

 

Počet platných hlasů pro 
odpověď ANO 

Počet platných hlasů pro 
odpověď NE 

Počet oprávněných osob, které 
neoznačily křížkem žádnou 

odpověď na otázku a zdržely 
se tak hlasování 

2249 158 7 
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K platnosti rozhodnutí v místním referendu je třeba účasti alespoň 35 % oprávněných osob za-
psaných v seznamech oprávněných osob. Počet oprávněných osob, kterým byly vydány hlasovací 
lístky a úřední obálky, byl 2 432 z celkového počtu 13 031 oprávněných osob zapsaných ve výpisech 
ze seznamu oprávněných osob, což je 18,66 %. Návštěvu komise s přenosnou urnou využili 4 lidé 
v karanténě a 10 imobilních občanů.  Podrobné výsledky najdete zde: https://www.ostrov.cz/vy-
sledky-hlasovani/d-23130. Místní referendum není platné, není tedy závazné. Vedení města Ostrov 
děkuje všem, kteří přišli k referendu, za zájem o dění ve městě a pracovníkům volebních komisí za 
odvedenou práci.

OSTROVSKÉ REFERENDUM

Dny
dobrovolnictví
Karlovarského
kraje

Mgr. Romana Trutnovská, Ing. Eva Vodičková a Mgr. Eliška Volfová představí činnost RDC Instand
Jak rozdýchat stres a úzkost (s arteterapeutkou Janou Olachovou)
a Prevence bolestí zad (s fyzioterapeutkou Petrou Wildumetzovou) 
proběhne v rámci projektu Státního zdravotního ústavu Efektivní podpora zdraví
Senioři tvoří s dětmi - Senioři Karlovy Vary z.s.
přijďte si s dětmi vytvořit jarní motivy
Prevence syndromu vyhoření – Mgr. Vladimír Paleček
Dozvíte se, co vede k syndromu vyhoření, jak mu předejít a jak hořet, ale nevyhořet
Jóga smíchu – Mgr. Vladimír Paleček
Odkud pochází, jaký má vliv na organismus a samotná jóga smíchu

10:00 – 12:00

13:00 – 15:00

16:00 – 17:00

17:15 – 19:00

3.3. 2022
Dobrovolnictví pro studenty
RDC Instand přiblíží dobrovolnictví v Karlovarském kraji
studenti Gymnázia, základní školy a mateřské školy Mánesova přiblíží své zkušenosti
s dobrovolnictvím, online se nám připojí Josef Nový
Cena vévody z Edinburghu – uzavřeno pro veřejnost
Jak rozdýchat stres a úzkost (s arteterapeutkou Janou Olachovou)
a Prevence bolestí zad (s fyzioterapeutkou Petrou Wildumetzovou) – uzavřeno pro veřejnost
proběhne v rámci projektu Státního zdravotního ústavu Efektivní podpora zdraví
Firemní dobrovolnictví – HESTIA – CENTRUM PRO DOBROVOLNICTVÍ, z. ú.
Jak se může soukromá firma zapojit do dobrovolnictví?
Jak motivovat své zaměstnance, aby pomáhali druhým?
Dobrovolnictví pro všechny – dobrá praxe dobrovolnictví v Karlovarském kraji.
Vystoupí: Mgr. Romana Trutnovská – Regionální dobrovolnické centrum Instand
Bc. Jitka Dvořáková – SPMP ČR pobočný spolek Mnichov
Mgr. Lucie Poláková – Komunitní osvětové společenství
Ing. Eva Kolafová – Farní charita Cheb
Bedřich Loos – Hrad Hartenberg

9:00 – 10:00

10:30 – 12:30

13:30 – 15:00

15:30 – 17:30

Záštitu nad Dny dobrovolnictví Karlovarského kraje převzal hejtman Karlovarského kraje Ing. Petr Kulhánek.

Z akce bude pořizována fotodokumentace pro potřeby Krajské knihovny Karlovy Vary. Může být zveřejněna na webu knihovny, FB profilu či tištěných materiálech.

Seznam pozemků majetku města Ostrov 
najdete na: https://www.ostrov.cz/se-
znam-pozemku-mesta-ostrov-na-listu-
-vlastnictvi/ds-1711/archiv=1&p1=11266

Zápis místní komise o výsledku hlasování v místním referendu 
dne 18. února 2022 v Ostrově.
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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

KAM MIZÍ OBYVATELÉ OSTROVA?

V těchto dnech prý internet  
v Česku slaví 30 let

Není to ale ani pár let, kdy nákup přes 
internet byl svátkem, nebo spíše rari-
tou. Člověk měl obavu, jako když dělá 

něco zakázaného nebo nebezpečného. 
A ono to vlastně tak trochu nebezpeč-
né bylo. Záruky veškeré žádné, a jistota 
už vůbec ne.

Kupoval jsem tak maximálně pračku, 
nebo něco podobně velikého. A dnes 
snad už není zboží, které by člověk na 
internetu nesehnal.

Přitom je to jen o pár let dříve, než  
k nám internet dorazil, kdy se sámošky 
zavíraly v sobotu v poledne a v 11 už 
nebyly čerstvé rohlíky.

Nic se nevyrovnalo tomu pocitu vystát 
frontu na košík ve stometráku, pak to 
vzrušení, jestli budou mít všechno, co 
máte na nákupním lístku. Pamatujete? 
To byla taková rolička na ledničce s tu-
žtičkou. Aby vám pak u pokladny paní 
prodavačka namarkovala do kasy jednu 
položku za druhou. Obdivoval jsem ty 
dámy, že si vše pamatovaly, a také jakou 
musely mít sílu, aby tu kasu přepraly.  

A to už mi bral košík z ruky první  
z fronty na košíky.

Se sentimentem si na to občas vzpome-
nu, ale nestýská se mi po tom.

Jan Bureš
starosta města Ostrova

DEN 
SE STAROSTOU
Zveme vás na tradiční den se 
starostou, který se uskuteční  
v pondělí 28. března 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.

Od léta minulého roku jsme se v Os-
trovském měsíčníku vrátili ke zveřej-
ňování počtu obyvatel našeho města. 
Před lety se Ostrov honosil počtem  
20 tis. obyvatel a ještě nedávno jsme  
v marketingových textech publikovali 
17 tis. obyvatel. Za posledního půl roku 
ubylo 150 občanů. Současný aktuální 
počet obyvatel města je přesně 15 825.

Nějakou ztrátu samozřejmě přičítáme 
covidu a stáří obyvatel, kteří umírají,  
a město tak nedobrovolně opouští.

Nabízí se ale i jiná otázka, která sou-
visí s dobrovolným opouštěním města, 
a sice: PROČ se obyvatelé města stě-
hují pryč? Celá reprezentace města se 
upřímně a dlouhodobě snaží tvořit lep-
ší Ostrov. Opravujeme školy, budujeme 
sportoviště, staráme se o památky, pře-
jeme kultuře. Podporujeme individu-
ální výstavbu příspěvkem na pozemek  
i vlastní bytovou jednotku. Snažíme se 
nezapomínat ani na ty nejslabší a po-
stižené. A přes to všechno počet oby-
vatel města významně klesá. Může to 
být obecný trend v Karlovarském kraji, 
který nedokáže nabídnout atraktivní 
uplatnění absolventům středních i vy-
sokých škol.

Kdykoliv se však ve vedení města  
k této otázce vracíme, vychází nám pro 

stabilizaci města jako nejlepší podporo-
vat dostupné bydlení, možnost pracov-
ního uplatnění a v neposlední řadě také 
potřebnou zdravotní péči. Je logické, že 
nás těší znovuzrození průmyslové zóny 
Sever v místě bývalého závodu Škoda. 
Těší nás také postupující výstavba první 
haly a věříme, že druhá přiláká dalšího 
prestižního zaměstnavatele, který na-
bídne zajímavé pracovní pozice a při-
spěje i k růstu mezd na celém Ostrovsku. 
Přesně tak, jak se tomu děje a funguje  to 
i v jiných průmyslových zónách a v jejich 
blízkosti.

Máme za sebou historicky první re-
ferendum, jehož cílem bylo objektivně 
zjistit, jak velká část obyvatelstva měs-
ta nesouhlasí s navýšením jedné z hal  
o výšce 12 m po římsu na 22,5 m cel-
kem. Referenda se nakonec zúčastnilo 
2 432 občanů z celkového počtu opráv-
něných voličů, kterých bylo v Ostrově 
ve dni referenda 13 031. Volební účast 
představovala 18,66 %. Aby bylo referen-
dum platné, muselo by se jej zúčastnit 
alespoň 35 % oprávněných voličů. Proti 
navýšení se v referendu vyslovilo 2 249 
voličů. Skupina odpůrců prokázala míru 
akceschopnosti a míru odvahy jít svůj 
názor veřejně sdělit. Já osobně si tuto 
skutečnost překládám tak, že  dalších 

10 782 oprávněných voličů tato proble-
matika nezajímá, nebo s navýšením haly 
souhlasí a třeba vidí ve větším rozmachu 
i větší příležitosti pro město, o kterých 
jsem psal výše. Co se nyní bude dít?  Od-
bor rozvoje a územního plánování města 
Ostrova ve spolupráci s firmou Panatto-
ni budou pokračovat ve vypořádávání 
připomínek dotčených orgánů ke změ-
ně územního plánu. O tom, jak to celé 
dopadne, rozhodnou dvě věci. Zmíněné 
vypořádání připomínek, a pokud bude 
kladné, konečné slovo budou mít zastu-
pitelé města. Jsem přesvědčen o tom, že 
zastupitelé budou mít při hlasování na 
paměti prospěch celého města Ostrova.

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

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

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

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

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

Nabídka pozemků v Horním Žďáru

AKTUALITY

KDE ŘEŠIT POŽADAVKY V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ?
Pokud máte poškozenou nádobu na 

směsný komunální odpad (dále SKO), chybí 
na ní svozová známka (je to cenina) nebo 
je svozová známka poškozená, nebo pokud 
Vám nádobu na SKO nevyvezla svozová fir-
ma v den svozu, pak volejte přímo na svozo-
vou firmu Marius Pedersen, a. s.
Tel: 493 647 411. Nebo pište na e-mail:  
mpostrov@mariuspedersen.cz.

Pokud máte poškozenou nádobu na biood-
pad (dále BIO) nebo pokud Vám nádobu na 
BIO nevyvezla svozová firma v den svozu, pak 
volejte přímo na svozovou firmu Marius Pe-
dersen, a. s. 
Tel: 493 647 411. Nebo pište na e-mail:  
mpostrov@mariuspedersen.cz.

Chcete-li snížit četnost vývozu SKO 
nebo velikost nádoby na SKO zmenšit, 
lze toto provést pouze 2x ročně, vždy  
k výročí platby. Avšak žádost o snížení čet-
nosti svozu či velikosti nádoby musí být 
zaslána nejpozději 2 měsíce před tímto da-
tem, tedy nejpozději do 30. 5., resp. 30. 11.,  
a to na město Ostrov, odbor městských in-
vestic a správy (dále OMIS). Naplněnost 
nádoby bude sledována a poté teprve bude 
vydán tímto odborem případný souhlas se 
změnou. 
e-mail: podatelna@ostrov.cz nebo  
pniederhafnerova@ostrov.cz

Chcete-li zvýšit četnost svozu SKO nebo mít 
větší nádobu na SKO, pak je nutné požádat  
o změnu na odboru finančním a školství, který 
má na starosti agendu poplatku za odkládání 
komunálního odpadu z nemovité věci. Poža-
davek zde bude zapsán a poté zaslán na svo-
zovou firmu.
e-mail: podatelna@ostrov.cz nebo  
a.hlizova@ostrov.cz

Pokud chcete požádat o přistavení nádoby na 
BIO, pošlete svou žádost na e-mail: podatelna@
ostrov.cz nebo pniederhafnerova@ostrov.cz.

Při každém zaslaném požadavku uvádějte, 
prosíme, jméno, adresu a tel. kontakt na Vás.

A ještě malé shrnutí Vašich povinností 
spojených se svozem SKO. Je potřeba zajistit 
svozové službě volný přístup ke sběrným ná-
dobám na sběrném místě tak, aby vzdálenost 
od sběrného místa od možného přiblížení 
ke sběrnému vozu nebyla delší než 5 metrů, 
zajistit tedy zaměstnancům svozové firmy pří-
stup z veřejné komunikace ke stanovištím ná-
dob a možnost manipulace s nimi. Sběrným 
místem se zde rozumí místo na veřejném pro-
stranství, nikoliv soukromý pozemek. Nádoby 
by měly být rovněž v den svozu odemčeny. 
Svozový čas probíhá od 06.00 hod. do 22.00 
hod. Každý je povinen odkládat do sběrných 
nádob pouze ten druh komunálního odpadu, 
pro který jsou dané sběrné nádoby určeny  
a takto označeny. V žádném případě nesmí 
do nádob odkládat žhavý či horký popel, suť, 
zeminu, nebezpečné složky komunálního 
odpadu, kapalné odpady, předměty s charak-
terem objemného odpadu atd. Sběrné nádo-
by je povinnost plnit tak, aby je bylo možno 
uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypa-
dával. Občan je povinen řádně pečovat o ná-
doby ve výpůjčce (většina nádob je ve vlast-
nictví svozové firmy), je povinen je udržovat 
ve stavu způsobilém k obvyklému užívání, 
pro které jsou určeny, a v případě jejich ztráty, 
poškození nebo znehodnocení, prokáže-li se 
zavinění občanem, uhradit vlastníkovi nádob 
způsobenou škodu.

Petr Jakubes
manažer komunikace
Městský úřad Ostrov 

Stejně jako v minulých letech i letos po-
skytne město Ostrov jednorázový příspě-
vek zdravotně postiženým dětem. Účelem 
tohoto příspěvku je přímá pomoc dětem 
se zdravotním postižením a současně po-
dání pomocné ruky rodinám, pěstounům 
a dalším, kteří se jim snaží pomoci v neleh-
kém životním údělu. V rozpočtu města je 
na tento účel pro rok 2022 vyčleněna část-
ka 150 000 Kč.

Pro stávající i nové žadatele připomíná 
odbor sociálních věcí a zdravotnictví, že 
žádost o příspěvek se podává vždy na pří-
slušný kalendářní rok, a to pouze jednou. 
Poskytnout ho lze dle pravidel dětem ve 
věku od 1 roku do 18 let, s trvalým poby-
tem na území města Ostrov, kterým byl 
Úřadem práce ČR přiznán příspěvek na 
péči. Jednorázový příspěvek od města je 
vyplácen v následujících výších: 3 000 Kč 
dětem, kterým náleží příspěvek na péči  
v I. stupni závislosti na pomoci jiné fyzické 
osoby; 6 000 Kč dětem ve II. stupni závis-
losti; dětem ve III. stupni závislosti bude 
poskytnut příspěvek ve výši 8 000 Kč a dě-
tem ve IV. stupni závislosti bude poskytnut 
jednorázový příspěvek od města ve výši  
11 000 Kč. Příspěvek je možné využít např. 
na lázeňskou léčbu nehrazenou ze zdravot-
ního pojištění, případně na úhradu poplat-
ků přímo souvisejících s lázeňskou léčbou, 
dále na rehabilitační léčbu nehrazenou ze 
zdravotního pojištění nebo na doplatek 
této léčby, na zakoupení nebo doplatek 
při zakoupení zdravotní nebo rehabilitační 
pomůcky či na zakoupení jiných pomů-
cek, které příjemce potřebuje k odstranění, 
zmírnění, nebo překonání následků své-
ho zdravotního postižení, dále na úhradu 
nákladů za sociální služby včetně dopravy  
a také na zakoupení speciálních potravin, 
např. pro bezlepkovou dietu.

Formuláře žádosti o příspěvek a pravi-
dla jsou volně dostupné ve stojanech Od-
boru sociálních věcí a zdravotnictví Měst-
ského úřadu Ostrov, Jáchymovská 1, lze je 
najít také na webových stránkách města 
www.ostrov.cz>Město Ostrov>Dotace 
posky tované městem>příspěvek města 
pro zdravotně postižené děti. Termín pro 
podání žádostí o příspěvek na rok 2022 je 
od 1. 2. 2022 do 31. 10. 2022. Bližší infor-
mace k příspěvku podá Milada Pastorová, 
tel. 354 224 859, e-mail: mpastorova@ost-
rov.cz, kancelář č. A108.

Milada Pastorová
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, 

Městský úřad Ostrov

PŘÍSPĚVEK ZDRAVOTNĚ 
POSTIŽENÝM DĚTEM  
Z ROZPOČTU MĚSTA  
OSTROV PRO ROK 2022

Je všeobecně známé, že za každého pej-
ska či jiné domácí zvíře je zodpovědný jeho 
majitel. Bohužel se stává, že někteří majitelé 
vědomě přehlížejí situace, kdy jejich čtyř-
nohý miláček znečišťuje exkrementy území 
našeho města. Někteří se dokonce tváří, že 
si toho vlastně ani nevšimli, protože zrovna 
v tu chvíli upoutal jejich pozornost ptáček 
letící na opačnou světovou stranu. Pokud se 
odhodláte tohoto „svědomitého“ chovatele 
na proběhlou skutečnost upozornit, zpravi-
dla se se zlou potážete. Buď je dotyčný vy-
loženě překvapen, že zrovna jeho psík právě 
„kaká“, nebo dostanete rovnou vynadáno, 
proč se nestaráte sami o sebe. V některých 
případech následuje plejáda tradičních vý-
mluv typu: tráva je moc vysoká, zásobník 
na pytlíky je prázdný, nemám u sebe pytlík 
apod. Rádi bychom upozornili na to, že měs-
to není povinno vytvářet občanům pod-
mínky pro chov psů. Přesto vytváříme zóny 
pro volný pohyb psů a instalujeme stojany  
s pytlíky na jejich exkrementy. Pokud se tedy 
člověk rozhodne vlastnit jakékoliv zvířátko, 
musí být schopen se o něj i postarat se vším 
všudy. Ani my přece nebudeme házet od-

padky po zemi jen proto, že v dohledu není 
odpadkový koš. Opravdu není reálné, aby za 
každým pejskařem běhal strážník městské 
policie a káral ty neohleduplné z nich. Na 
území města platí povinnost majitelů pejs-
ků sbírat exkrementy, které jejich mazlíček 
vyprodukuje, a na většině míst mít pejska na 
vodítku. Vezměte si to prosím, vážení pej-
skaři, k srdci. Pohodlností některých jednot-
livců jsou pak všichni chovatelé psů házeni 
do jednoho pytle a to je vůči těm ohledu-
plným nespravedlivé. Pokud někde dojdou 
pytlíky na exkrementy, můžete si je celoroč-
ně zdarma vyzvednout v pokladně městské-
ho úřadu. Sáčky jsou do stojanů po celém 
městě pravidelně doplňovány, ale někdy se 
zde dlouho neohřejí – někteří občané totiž 
mají potřebu si strhnout celý balík jen pro 
sebe, ale to je zase jiná kapitola. Znovu tedy 
apelujeme na ohleduplnost vůči ostatním 
a zodpovědným majitelům pejsků. Děkuje-
me, že si plní své povinnosti podle vyhlášky  
č. 3/2015, kterou se stanovují pravidla pro 
pohyb a chov psů ve městě Ostrov.

Odbor městských investic a správy,
Městský úřad Ostrov

NESBĚRAČI, STYĎTE SE!
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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

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 společen-
ských aktivit ve městě, nezištně se anga-
žovala 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 rov-
něž může být uděleno in memoriam.  Oce-
nění „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, podejte, prosím, písem-
ný návrh nejpozději do pátku 18. března 
2022. Návrh je možné doručit osobně do 
podatelny Městského úřadu Ostrov, po-
slat e-mailem na adresu zzelezna@ostrov.

cz, nově  můžete také vyplnit formulář na 
webových stránkách a facebooku města 
Ostrov nebo v mobilní aplikaci Hlášení 
rozhlasu.cz. Do návrhu uveďte jméno, 
případně i kontakt na navrhovanou osob-
nost a připojte stručné zdůvodnění, proč 
je z vašeho pohledu právě tato osobnost 
vhodnou kandidátkou / vhodným kandi-
dátem na toto čestné ocenění. K návrhu 
připojte své jméno a kontaktní údaje (te-
lefon, e-mail). 
Doručené návrhy bude projednávat Rada 
města Ostrov a o nositeli ocenění za loň-
ský rok rozhodne Zastupitelstvo města 
Ostrov v dubnu tohoto roku. 27. června 
plánujeme slavnostní akt ve Dvoraně os-
trovského zámku, kde bude vybraným 
osobnostem předáno ocenění „Občan 
města roku“. Při této příležitosti ocení 
město i úspěšné sportovce roku 2021. 

Zuzana Železná 
referentka OKSVS

Městský úřad Ostrov

HLEDÁME KANDIDÁTY NA OCENĚNÍ  
OBČAN MĚSTA OSTROVA ROKU 2021

MĚSTO OSTROV SE BUDE PREZENTOVAT NA  
VELETRHU HOLIDAY WORLD & REGION WORLD 2022

Ve dnech 18.-20. března 2022 se koná 
na moderním výstavišti PVA EXPO PRAHA 
v Letňanech již 30. ročník veletrhu Holiday 
World & Region World, pořádaného společ-
ností ABF. 

Veletrhy Holiday World & Region World 
jsou nejvýznamnější akcí svého druhu nejen  
v České republice, ale i v regionu střední Evro-
py. V roce 2020 se na veletrzích Holiday Wor-
ld & Region World představily národní turi-
stické centrály tradičních evropských zemí  
i vzdálených destinací, například Ameriky, 
Asie a Afriky. Své expozice a stánky na vele-
trzích Holiday World & Region World pre-
zentovalo návštěvníkům 489 vystavovatelů 
ze 46 zemí, a to na výstavní ploše 11 270 m². 
Tyto veletrhy cestovního ruchu a regionální 
turistiky si užilo celkem 31 217 návštěvníků. 
Město Ostrov se svou lákavou nabídkou 
pro návštěvníky–turisty nesmí na této akci 
chybět! Prezentace města se ujme manažer 
cestovního ruchu ve spolupráci se zástupci 
obou městských informačních center, která 
se podělí o účast na výstavním stánku.

Pozornost v propagaci města zaměříme 
na pozvání do Ostrova jako města, které na-
bízí pro každého něco. Vyzdvihnout chceme 
zejména památky, které doplní ostrovské ex-
pozice, a pozornost bude mít i návštěvníky 
vyhledávaná Rudá věž smrti jako součást hor-
nické krajiny zapsané na seznam UNESCO. 
Zaměříme se na novinku – multimediální 
výstavu Zámecká zahrada v proměnách času 
– svět múz a nadpozemské krásy aneb 8. div 
světa. Ostrov představíme jako bránu do 
Krušných hor. Místo, odkud se startuje a kam 

se turisté vrací. Místo, které má bohatou in-
frastrukturu a nabízí ubytovací a gastro mož-
nosti, dobré příznivé docházkové vzdálenosti 
i parkování, ale také sportovní a kulturní vy-
žití. Místo, kde lze načerpat tipy a informace 
v informačních centrech a vyrazit k dalším 
zajímavým cílům v Krušných horách. 

Veletrh není jen o prezentaci, ale také in-
spiraci. V minulém roce se kvůli covidu tato 
prestižní akce nekonala a letos, i díky jubilej-
nímu ročníku, s sebou přinese o to více zají-
mavostí. Město Ostrov, díky své pestré nabíd-
ce, na jeden z největších veletrhů cestovního 
ruchu patří. Vy, kdo jste příznivci cestování  
a turistiky, udělejte si výlet do Prahy a přijmě-
te pozvání na tento prima veletrh!

Dita Poledníčková 
manažer cestovního ruchu 

Městský úřad Ostrov

INFORMACE K FUNGOVÁNÍ 
DLUHOVÉ PORADNY 
Vážení občané, i v letošním roce fungu-
je na Městském úřadě v Ostrově služba 
– ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ  
A DLUHOVÁ PORADNA.
Dluhovou poradnu najdete v přízemí MěÚ 
Ostrov, číslo dveří A110, a to každé úterý od 
12.00 do 14.00 hodin.
Klienti mohou přijít kdykoli v průběhu vy-
hrazené doby nebo se předem domluvit 
s pracovníky dluhové poradny na níže uve-
dených telefonních číslech: 
Sociální pracovník – 
Petr Dorschner, DiS., 608 496 069
Pracovník v sociálních službách – 
Jana Dvořáková, 725 443 609
Pracovník v sociálních službách – 
Jana Tomášková, 725 972 387

Milada Pastorová
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví,  

Městský úřad Ostrov
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OSTROVŠTÍ STRÁŽNÍCI 
ZACHRAŇOVALI ŽIVOTY

Správce ubytovny v Jáchymovské ulici při-
volal hlídku městské policie k ležícímu nájem-
níkovi, který měl očividné zdravotní potíže. 
Po příjezdu hlídky k ubytovně bylo zjištěno, že 
obyvatelé domu viděli muže kolem půl dva-
nácté, a dokonce s ním mluvili. „Strážníci se 
snažili bouchat na dveře a okno ubytovny, ale 
nakonec se rozhodli pro násilný vstup. Muž 
byl v bezvědomí. Poté, co byl probrán, si stě-
žoval na bolest nohou a hlavy po pádu ze žid-
le na skříň,“ říká velitel Městské policie Ostrov 
Ladislav Martínek s tím, že strážníci poskytli 
první pomoc a přivolali záchranku.  

Při dalším zásahu museli strážníci krotit 
agresivního mladíka, který v ulici Tylova 
rozkopával odpadkové koše. Při zadržení se 
mladík ihned přiznal.

„Jeden z nájemníků ostrovské ubytovny 
může vděčit za záchranu života pracovníkům 
Senior expresu. Muž se totiž nedostavil na 
smluvenou schůzku, a proto se šli pracovníci 
Senior expresu podívat, kde se zdržel. U okna 
budovy uviděli ležícího muže, jak hýbe rukou, 
ale nemůže vstát. Na místo byla ihned přivo-
lána hlídka strážníků, kteří se rozhodli pro ná-
silný vstup do bytové jednotky. Zde byla muži 
poskytnuta první pomoc a byla přivolána 
RZS. Jak se ukázalo, s mužem byla přítomna 
ještě žena, té však bohužel již nebylo pomo-
ci,“ dodal Ladislav Martínek s tím, že lékař zá-
chranné služby konstatoval, že muž na zemi 
ležel minimálně dva dny.                                  (kor)



Ostrovský měsíčník | BŘEZEN 20226 2 Ostrovský měsíčník | KVĚTEN 2021

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

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

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

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

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

Nabídka pozemků v Horním Žďáru

PRÁZDNINOVÝ TIP

JARNÍ PRÁZDNINY SE BLÍŽÍ – VYRAZÍTE S DĚTMI LYŽOVAT? 
Od 14. 3. do 20. 3. budou mít školáci 
Karlovarského kraje prázdniny. Těm 
z vás, kdo holdují horám a lyžařským 
radovánkám, předkládáme několik 
tipů, kam své děti vzít na lyže a užít si 
tak společný čas strávený na čerstvém 
vzduchu a při sportu. 
Úroveň služeb lyžařských areálů v Kruš-
ných horách rok od roku roste. Některé 
areály zvětšují svou kapacitu, modernizují 
lanovky, lákají lyžaře na skvěle upravené 
sjezdovky, půjčovny lyží, lyžařské školy, 
vyžití pro snowboardisty, večerní lyžování 
nebo třeba party s DJem u Après-Ski barů 
na sjezdovce. 
Návštěvníci lyžařských areálů si pečlivě 
vybírají a hodnotí dostupnost, parkovací 
možnosti, ubytovací a gastro služby, obtíž-
nosti sjezdovek, celkový komfort v areálu, 
ale také cenové relace jízdného. Předklá-
dáme několik tipů, kam lze v zimě v Kruš-
ných horách zavítat. Informace se mohou 
měnit, aktuálnost sledujte vždy na webu či 
fb jednotlivých areálů.
Ke každému skiareálu jsme pro vás připra-
vili zajímavý tip, který vám může ušetřit 
čas, nebo peníze, a vy si užijete zimní ra-
dovánky na maximum.

SKIAREÁL KLÍNOVEC (s nově připojeným 
Neklidem největší lyžařský areál v ČR) 
31,5 km sjezdovek od lehkých po těžké,  
2 dětské parky, snowpark, dětská lyžařská 
škola, bohatá gastro nabídka, parkování 
zdarma
- téměř 3 km dlouhá Jáchymovská sjez-
dovka 
- 5 sedačkových lanovek (z toho 3 vyhříva-
né), 9 vleků, 3 pohyblivé pásy pro děti 
Denní lyžování: 9–16 hod., večerní lyžová-
ní: 16–21 hod. 
Celodenní skipas: 
dospělý – 980 Kč, dítě – 580 Kč
www.klinovec.cz

Náš tip: Přestože se zdá, že parkování na 
vrcholu Klínovce je nejlepší volbou, opak 
bývá pravdou. Nechte auto na bezplat-
ném parkovišti u spodní stanice čtyřse-
dačkové lanovky Prima Express – jedné 
z nejmodernějších lanovek v ČR. Na vrchol 
Klínovce se dostanete stejně pohodlně  
a bez starostí a v případě zhoršení počasí  
i bezpečně odjedete. Dolní stanice lanov-
ky je vzdálena 3 km od středu Jáchymova. 

Lyžařský areál NOVAKO - Boží Dar
Lyžařský areál určený zejména pro začá-
tečníky a rodiny s dětmi, s perfektním zá-
zemím 
- půjčovna a servis lyží a snowboardů, ly-
žařská škola, dětské lyžařské hřiště, míst-

nost s krbem k ohřátí, sociální zařízení, 
občerstvení, parkoviště, snowtubing, po-
hyblivý koberec pro nejmenší
Denní lyžování: 9–16.30 hod., večerní lyžo-
vání: Pá–So 19.00–20.30 hod. 
Celodenní skipas: 
dospělý – 370 Kč, dítě – 270 Kč
www.novako-ski.cz
Náš tip: Až vás omrzí lyžování, přesed-
lejte na snowtubingové duše a vydejte se 
řádit do ledového koryta. Nezapomeňte 
samozřejmě na helmy a další ochranné 
prostředky, zvláště u dětí. 

Skiareál HRANICE – Boží Dar
Areál vhodný zejména pro rodiny s dětmi 
a začínající lyžaře i snowboardisty
- 2 sjezdovky, 2 funline s řadou překážek  
a obtížností, 1 vlek – kotva, funpark, boar-
dercrossová trať, dětská lyžařská škola, 
technické zasněžování, občerstvení, par-
kování
Denní lyžování: 9–16.30 hod., večerní lyžo-
vání: Pá–So 19.00–20.30 hod. 
Celodenní skipas: 
dospělý – 470 Kč, dítě – 350 Kč
http://skiarealbozidar.cz/
Náš tip: Máte-li v rodině malého snow-
boarďáka, nebo dáváte-li přednost prknu 
před lyžemi, bude se vám tady líbit. Díky 
uměle vytvořeným překážkám a boulím 
zde můžete zdokonalovat dovednosti 
předtím, než se vydáte třeba na náročnější 
sjezdovky Klínovce.

SKIAREÁL NÁPRAVA – 
Nové Město u Jáchymova
Areál vhodný pro rodiny s dětmi, začínají-
cí i pokročilé lyžaře
- 3 vleky (1x kotva, 2x poma), umělé za-
sněžování, lyžařská škola, večerní lyžování, 

půjčovna lyží, ski servis, občerstvení, uby-
tování. Areál vhodný pro začínající i po-
kročilé lyžaře
Provozní doba: 9–16 hod., večerní lyžová-
ní: ST, PÁ, SO 18–20.30 hod. 
Celodenní skipas: 
dospělý – 490 Kč, dítě – 350 Kč
www.skiarealnaprava.cz
Náš tip: Tento skiareál letos po pande-
mických uzavírkách otevřel nový majitel 
a v případě dobrých sněhových podmínek 
je vynikající alternativou k přeplněným 
sjezdovkám velkých středisek. Ze svahu se 
vám navíc otevírají nádherné výhledy na 
protilehlý masiv Klínovce. Jedna ze sjezdo-
vek je dětská sjezdovka s pomou, kde se 
naučí děti lyžovat, ale svah si krásně užijí  
i začátečníci či senioři. Bezplatné parková-
ní přímo u areálu.

SKIAREÁL PLEŠIVEC – Abertamy/Pstruží 
Moderní lyžařský areál pro děti i pokročilé 
lyžaře
- 12 km sjezdovek, 3 lanovky, 2 vleky, dět-
ský park s pohyblivými koberci
Občerstvení, parkování, technické zasně-
žování.
Provozní doba: 9-16 hod., večerní lyžování: 
Út, Čt, So 18-21 hod.
Celodenní skipas: 
dospělý – 850 Kč, dítě – 490 Kč
www.skiarealplesivec.com

Náš tip: Moderní plešivecký skiareál na-
bízí 20% slevu na kartu ISIC. To však platí 
pouze pro celodenní skipasy. Pokud ale 
chcete ušetřit a slušně si zalyžovat, vy-
razte na večerní lyžování. 3x týdně si zde 
za rozumných 300 Kč zajezdíte na téměř 
dvoukilometrové osvětlené sjezdovce, bez 
front a čekání.

Krušné hory nabízí celou řadu skiareálů, tak je o prázdninách využijte
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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

PRÁZDNINOVÝ TIP

Skiareál SKIPOT - Potůčky
Moderní lyžařský areál pro začátečníky, 
pokročilé i děti
- 2 sjezdovky (550 metrů dlouhá sjez-
dovka se 100metrovým převýšením pro 
náročnější lyžaře a snowboardisty), zdar-
ma dětská sjezdovka se samostatným 
vlekem, občerstvení, parkování zdarma, 
půjčovna lyží, lyžařská škola, možnost 
ubytování 
Provozní doba: 9-16 hod., večerní lyžování: 
Po–So 17–20 hod. 
Celodenní skipas: 
dospělý - 370 Kč, dítě – 300 Kč
www.skipot.cz

Náš tip: Potůčky letos otevřely novou sjez-
dovku vedoucí podél vleku. Zajímavostí je, 
že jako jediný skiareál v Krušných horách 
nabízí večerní lyžování 6x týdně. Pravidel-
ně zde probíhají soutěže a losování o zají-
mavé ceny. 

Skiareál VELFLINK Pernink
Areál vhodný především pro rodiny s dět-
mi a lyžařské výcviky
- 4 lyžařské vleky s umělým zasněžová-
ním, lyžařská škola, půjčovna lyží, drobný 
prodej sportovních doplňků, občerstvení, 
parkování
- v těsné blízkosti areálu je osvětlené ko-
lečko pro běžecké lyžování 
Provozní doba: 9.00–16.00 hod., večerní 
lyžování: Út, Pá, SO 17.00–19.30 hod.
Celodenní skipas: 
dospělý - 350 Kč, dítě – 270 Kč
www.skiarealpernink.cz
Náš tip: Pokud neholdujete sjezdovkám, 
vezměte si s sebou běžky. Zatímco vaše 
děti budou střídat zdejší dva vleky, vy 
si můžete protáhnout tělo na vedlejším 
upraveném okruhu pro běžkaře.

Skiareál POD NÁDRAŽÍM Pernink
Lyžařský areál pro děti, začátečníky i po-
kročilé lyžaře
- 3 lyžařské vleky (250 – 300 – 700 m), 
umělé zasněžování, půjčovna sjezdových 
i běžeckých lyží a snowboardů. Lyžařská 
škola, půjčování dětského skútru, prodej-
na lyžařských doplňků, občerstvení, par-
koviště 
- v dosahu osvětlené kolečko pro běžecké 
lyžování
Provozní doba: 9.00–17.00 hod., večerní 
lyžování: St, Pá, So 18.00–20.30 hod.
Celodenní skipas: 
dospělý - 380 Kč, dítě – 280 Kč
http://www.pernink.info

Náš tip: Díky pomalejšímu vleku s pomou 
se zde budou dobře cítit i malé děti a začá-
tečníci. Zaparkovat můžete také u pernin-
ského nádraží a dolů ke kase sjet na lyžích.

Skiareál Nové Hamry 
Lyžařský areál vhodný pro rodiny s dětmi, 
začínající lyžaře, ale i pro zkušené lyžaře  
a snowboardisty, nadmořská výška 720 až 
860 metrů
- 3 sjezdovky různé obtížnosti: U modřínu 
(480 m), Nad kostelem (315 m), Dětský vlek 
(150 m), 3 vleky, půjčovna, testcentrum  
a prodejna lyží a skialpinistického vybave-
ní, občerstvení pod oběma sjezdovkami
Provozní doba: 9–16 hod., večerní lyžová-
ní: 17–19.30 hod.
Celodenní skipas: 
dospělý - 270 Kč, dítě – 180 Kč
www.skihamry.cz  a www.nove-hamry.cz 

Náš tip: Po několika letech se pod názvem 
Skiareál U řeky znovu otevřel populární 
„Slalomák“, kde si na své přijdou i zkušení 
lyžaři. Navíc je doplněn o sjezdovku U stří-
brného smrku, u které najdete i lyžařskou 
školičku.  

SKI BUBLAVA
Moderní skiareál pro děti i průměrné ly-
žaře
- 7 vleků a 1 lanovka, sjezdovky různých 
obtížností, dětský park, vlastní lyžařská 
škola, půjčovna a servis lyží, občerstvení
Provozní doba: 9–20 hod., večerní lyžová-
ní: 16–20 hod.
Celodenní skipas: 
dospělý - 550 Kč, dítě – 450 Kč
www.bublava.cz

Náš tip: Přestože je z Ostrova nejvzdále-
nější ze zmiňovaných areálů, možná vás 
přesvědčí čtyřsedačková lanovka Stříbr-
ný potok, nebo nejrůznější doprovodné 
koncerty a akce. A pokud se sem vydáte 
v masce na tradiční maškarní rej, budete 
lyžovat zdarma!

Lyžařský areál EDUARD
Přímo v areálu k dispozici 300 m dlouhý 
vlek s mini snowparkem. Lyžařské vybave-
ní (sjezdovky, běžky, sněžnice) k zapůjčení, 
možný i soukromý pronájem snowparku, 
výuka běžeckého lyžování. Bližší informa-
ce o cenách a provozní době pouze na 
základě předcházející rezervace na tel. 608 
956 343. Spíše vhodné pro skupiny.
www.arealeduard.cz 

Náš tip: Pokud si chcete domluvit firemní 
teambuilding nebo lyžování ve větší skupi-
ně, kontaktujte správce areálu. Vzhledem 
k vysoké nadmořské výšce a příznivé polo-
ze je zde sněhu obvykle dostatek.

HOT TIP pro pěší - sáňkařská dráha na 
Blatenském vrchu
Pokud máte malé děti, nebo se chcete 
odreagovat tradičnějším způsobem, zkus-

te sáňkařskou dráhu v Horní Blatné. Za-
parkujete na náměstí Sv. Vavřince a saně, 
boby nebo kluzáky vytáhnete kolem Vl-
čích jam až na vrchol Blatenského vrchu. 
Tady se můžete občerstvit v bufetu a za 
chvíli frčet z nadmořské výšky 1 043 m 
n. m. po upravené cestě do Horní Blatné. 
Užijete si pohyb na čerstvém vzduchu bez 
front i omezené otevírací doby. 
Krušné hory na běžkách: 
Naše hory jsou protkány neuvěřitelně roz-
sáhlou sítí upravených běžkařských tras, 
které jsou v nejvyšších partiích sjízdné po 
dlouhou dobu.  

Aktuální informace zde: www.zivykraj.cz/
aktivity-a-zazitky/zimni-sporty/bezecke-
-lyzovani/
Další tipy na lyže, běžky či pěší výlety na-
leznete na: www.krusnehoryaktivne.cz.
Pro aktuální informace vždy sledujte so- 
ciální sítě a webové prezentace jednotli-
vých areálů. 

Dita Poledníčková, Petr Jakubes
Městský úřad Ostrov

NEJEN ÚNOR JE MĚSÍCEM 
ROMANTIKY – ZAŽIJTE JI 
PO CELÝ ROK TŘEBA  
V ZÁMECKÉM PARKU

Příznivci romantických procházek, ne-
váhejte projít ostrovský Zámecký park. 
Procházku můžete ozvláštnit zapůjče-
ním tabletu v Informačním centru Na 
Zámku. Tablet vám poslouží jako po-
můcka při spuštění zajímavé vizualizace, 
kterou načtete ze žlutých panelů s ná-
zvem Znovuoživené Krušnohoří. Jed-
notlivé vizualizace a příběhy vám nastí-
ní, jak park vypadal v době své největší 
slávy, když byl ještě zámeckou zahradou 
nazývanou osmý div světa. A chcete-li 
sebe a své protějšky dopředu navna-
dit, zajděte ještě předtím na expozici 
Zámecká zahrada v proměnách času, 
která se nachází v sale terreně ostrov-
ského zámku – vstup přes Infocentrum 
Na Zámku. Multimediální expozice s 3D 
vizualizací zahrady vám odpoví na otáz-
ky: Kdo jsou ti, kteří zahradu vytvářeli  
a budovali? Co znamená barokní zahra-
da? Kdy se jednotlivé etapy uskutečnily? 
Kde autoři čerpali své náměty? Jak pro-
bíhalo utváření zahrady? Čím je zahrada 
tak významná? 

Zajímavý tip na tak trochu netradiční 
„edukativní rande“, co myslíte? 

Dita Poledníčková
manažer cestovního ruchu 

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

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

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

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

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

Nabídka pozemků v Horním Žďáru

AKTUALITY

Zaznamenali jste na sociálních sítích města Os-
trova tenhle zimní snímek? Těm z vás, kteří ano, 
líbil se vám a poslali jste dotazy „Co to je za obra-
zec? Jaký měl v době svého vzniku smysl? Skrývá 
se za ním hlubší význam?“, předkládáme odpověď, 
kterou v sobě nese i jeden z devíti panelů zámec-
kých zastavení, jež si lze při procházce parkem 
projít a pročíst. 

Naleznete na nich i další zajímavé informace, 
které se historicky váží k parku – kdysi zámecké 
zahradě. Tu začal zakládat v roce 1625 Julius Jin-
dřich Sasko-Lauenburský, majitel tehdejšího os-

trovského panství. V rozšiřování a zatraktivňování 
zahrady pokračoval i jeho syn Julius František a jeho 
dcera Franziska Sibylla Augusta a její muž Ludwig 
Wilhelm – markrabě bádenský. Právě díky jejich 
práci, myšlenkám i nápadům se stala z ostrovské 
zámecké zahrady ve své době jedna z nejkrásněj-
ších zahrad země a věhlas zdejšího velkolepého 
zámeckého areálu přesáhl i tehdejší hranice země. 
Zahrada se stala inspirací pro další zahrady v Če-
chách, ale i ve světě. Právem byla nazývána osmým 
divem světa a každý, kdo v té době v Evropě něco 
znamenal, ji toužil navštívit. S nadsázkou lze říci, že 
reklamu měla rozsáhlou i bez dnešních sociálních 
sítí. Zámecké zahradě a všem jejím pěti vývojovým 
etapám se věnuje nová expozice v prostorách saly 

terreny zámku s názvem Zámecká zahrada v pro-
měnách času. Přijďte se podívat, abyste získali 
povědomí o tom, co Ostrov ve své historii nabízel 
za poklady a jak důmyslné a velkorysé pojetí si ve 
svých stavebních i zahradních aktivitách dovolil.  

Venušina hora – Amorova střela
… V nejjižnější části zámecké zahrady byl vy-

tvořen důmyslný systém kanálů ve tvaru střely. 
Na velkém kruhovitém ostrůvku stál na šneko-

vité Venušině hoře pavilon - chrámek s věží pří-
stupný po zvedacím mostě. Kanály lemovanými 
živým plotem bylo možno proplouvat na loď-
kách. Na poloostrůvku vytvořeném tokem Byst-
řice a tokem kanálu byl kuželník.

Dále se zde nacházela hříčka v podobě padacího 
mostu s tryskajícími pramínky vod uprostřed mos-
tu. Severně nad hrotem střely byl umístěn labyrint 
(bludiště) z bosket (tvarovaných dřevin) s vodními 
hříčkami, kdy při nášlapu nenadále vystříkl pramen 
vody. Zdejší rezidence se měla vyrovnat Versailles 
i Schönbrunnu. Právě v Ostrově bylo poprvé v Če-
chách na konci 17. století při úpravě zámecké za-
hrady použito principů zahradní tvorby francouz-
ského zahradního architekta Andrého Le Nôtre, 
působícího u krále Ludvíka XIV. 

Dita Poledníčková 
manažer cestovního ruchu 

Městský úřad Ostrov

AMOROVA STŘELA 

 
 

Snímek z dronu pořízen v měsíci lednu 2022 

Autor: Petr Jakubes 

 

 
Zaznamenali jste na sociálních sítích města Ostrova tenhle zimní snímek? Těm z vás, kteří 
ano, líbil se vám a poslali jste dotazy „Co to je za obrazec? Jaký měl v době svého vzniku 
smysl? Skrývá se za ním hlubší význam?“, předkládáme odpověď, kterou v sobě nese i 
jeden z devíti panelů zámeckých zastavení, jež si lze při procházce parkem projít a pročíst.  
 
Naleznete na nich i další zajímavé informace, které se historicky váží k parku – kdysi zámecké 
zahradě. Tu začal zakládat v roce 1625 Julius Jindřich Sasko-Lauenburský, majitel tehdejšího 
ostrovského panství. V rozšiřování a zatraktivňování zahrady pokračoval i jeho syn Julius 
František a jeho dcera Franziska Sibylla Augusta a její muž Ludwig Wilhelm – markrabě 
bádenský. Právě díky jejich práci, myšlenkám i nápadům se stala z ostrovské zámecké 
zahrady ve své době jedna z nejkrásnějších zahrad země a věhlas zdejšího velkolepého 
zámeckého areálu přesáhl i tehdejší hranice země. Zahrada se stala inspirací pro další 
zahrady v Čechách, ale i ve světě. Právem byla nazývána osmým divem světa a každý, kdo 
v té době v Evropě něco znamenal, ji toužil navštívit. S nadsázkou lze říci, že reklamu měla 
rozsáhlou i bez dnešních sociálních sítí. Zámecké zahradě a všem jejím pěti vývojovým 
etapám se věnuje nová expozice v prostorách saly terreny zámku s názvem Zámecká zahrada 
v proměnách času. Přijďte se podívat, abyste získali povědomí o tom, co Ostrov ve své 
historii nabízel za poklady a jak důmyslné a velkorysé pojetí si ve svých stavebních i 
zahradních aktivitách dovolil.   
 

AMOROVA STŘELA

OSTROVSKÁ MĚSTSKÁ SAUNA – NOVĚ I PRO DĚTI

Ostrovská sauna je nově otevřena i pro děti

Podle nových pravidel a doporučení v souvislosti 
s covid-19 je nyní PROVOZ BAZÉNŮ A SAUN BEZ 
OMEZENÍ. Není už ani povinnost prokazovat se 
při vstupu Tečkou či jinými certifikáty. Pořád je ale 
nutné mít v šatnách, převlékárnách a podobných 
prostorech nasazenou ochranu dýchacích cest.  
I nadále zůstává APEL na ohleduplnost a opatrnost. 
Saunovací sezóna je v Ostrově od října do dubna. 
Ostrovská sauna disponuje finskou saunou, 
ochlazovacím bazénkem a odpočívárnou. V zá-
zemí prostor je rovněž občerstvení. Vychutnáte 
si zde odpočinek i relaxaci. V zimě je saunování 
ideální prostředek pro posílení obranyschopnosti 
imunitního systému. 
Ceny pro rok 2022 neměnné
Jednorázové vstupné dospělý: 120 Kč
Jednorázové vstupné dítě ve věku 6–15 let: 60 Kč 
(dítě do 6 let zdarma)
Jednorázové vstupné senioři nad 65 let, držitelé 
průkazů ZTP a ZTP/P: 60 Kč
Permanentka na 10 vstupů: 1 100 Kč = 110 Kč/ 
1 vstup
Permanentka na 20 vstupů: 2 000 Kč = 100 Kč/ 
1 vstup
Otevírací doba
Neděle a pondělí: zavřeno
Úterý až pátek: 16–21 hod.
Sobota: 14–18 hod.; NOVĚ každou sobotu od 10 
do 12 hod. saunování pro děti
Novinkou posledních měsíců je otevření sau-
nových prostor i pro děti
Kdy se saunováním dětí začít? 
Podle lékařů je ideální třetí rok věku. V tomto ob-
dobí by již měly všechny děti dobře zvládat horko 
sauny a dokáží se i samy vyjádřit, když je jim něco 
nepříjemné. 
U dětí je nutné hlídat pečlivě čas saunování, tep-
lotu vzduchu a mít s dítětem po celou dobu sau-
nování přímý kontakt, aby se nepřehřívalo. 
Pobyt dětí v sauně
Pro děti jsou vhodné spodní lavice, kde není ta-
kové horko. Délka pobytu v sauně se zprvu do-
poručuje kolem 3 minut, starší děti 7 minut a od  
12 let je průměrná délka pobytu 10 minut. 

K sauně patří i ochlazovací rituál. Na ten je tře-
ba si zvykat, ideální je pro děti sprcha spíše než 
ochlazovací bazének. Přece jen je to teplotní šok. 
Po každém ochlazení je potřeba zabalit dítě do 
suchého ručníku, aby nenachladlo, a odpočívat. 
Je nutno doplnit tekutiny. Ideální je vlažný čaj či 
čerstvá ovocná šťáva. 
U dětí se doporučuje, na rozdíl od dospělých, sau-
novací cyklus neopakovat. Stačí 1x.
Saunování je bezpečný způsob, jak dítěti zvyšovat 
přirozenou imunitu. Je prokázáno, že děti, které se 
pravidelně saunují, jsou méně náchylné na chřip-
ky, různá nachlazení a respirační choroby. Během 
léta pak děti mnohem snadněji zvládají velká hor-
ka a v zimě naopak chlad. Hlavním cílem je deto-
xikace organismu a trénink imunitního systému. 
V sauně se děti zpravidla zklidní, dojde ke zpoma-
lení organismu. Pravidelným saunováním se děti 
naučí starat o vlastní tělo. 
Ideální postup pro dětské saunování

- Očista (osprchovat dítěti tělo i vlasy vlažnou vodou)
- Saunování 
- Ochlazení (vlažnou vodou opatrně a citlivě – ni-
kdy ne hlavu)
- Odpočinek (osušit dítě a zabalit do suchého ruč-
níku, odpočívat v klidu)
Nejdůležitější rada pro rodiče zní: Do saunování 
dítě nenuťte, buďte trpěliví a nespěchejte na něj. 
Užijte si společně strávený čas!
Město Ostrov plánuje modernizaci a rozšíření stáva-
jící sauny v horizontu tří let. V sauně by kromě finské 
sauny měla přibýt parní sauna, bylinková sauna, re-
laxační bazének, Kneippův chodník, Whirlpool, ale 
i odpočívárny. Nyní se dokončuje projektová doku-
mentace, následovat bude řešení interiéru a stavební 
práce by měly být zahájeny v roce 2023. Věřte, že je 
na co se těšit!

Dita Poledníčková
manažer cestovního ruchu

Městský úřad Ostrov

 
Na obrázku rytina Johanna Sockha z roku 1715 
 
Venušina hora – Amorova střela 
 
… V nejjižnější části zámecké zahrady byl vytvořen důmyslný systém kanálů ve tvaru střely.  
Na velkém kruhovitém ostrůvku stál na šnekovité Venušině hoře pavilon - chrámek s věží 
přístupný po zvedacím mostě. Kanály lemovanými živým plotem bylo možno proplouvat  

na loďkách. Na poloostrůvku vytvořeném tokem Bystřice a tokem kanálu byl kuželník. 
Dále se zde nacházela hříčka v podobě padacího mostu s tryskajícími pramínky vod uprostřed 
mostu. Severně nad hrotem střely byl umístěn labyrint (bludiště) z bosket (tvarovaných 

dřevin) s vodními hříčkami, kdy při nášlapu nenadále vystříkl pramen vody. Zdejší rezidence 
se měla vyrovnat Versailles i Schönbrunnu. Právě v Ostrově bylo poprvé v Čechách na konci 
17. století při úpravě Zámecké zahrady použito principů zahradní tvorby francouzského 

zahradního architekta Andrého Le Nôtre, působícího u krále Ludvíka XIV.  
 

Dita Poledníčková  
manažer cestovního ruchu  
Městský úřad Ostrov 

Amorova střela leden 2022
Autor: Petr Jakubes

Na obrázku rytina Johanna Sockha z roku 1715
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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

KNIHOVNA

Měsíc březen patří každoročně všem příznivcům četby. Svaz 
knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje letos již 
13. ročník akce Březen – měsíc čtenářů, jejímž hlavním cílem je 
podpořit čtenářskou gramotnost. Akce se každým rokem účast-
ní téměř všechny profesionální knihovny, včetně té naší. V rámci 
tohoto měsíce bude také vybrán Čtenář roku 2021, a to jak dět-
ský, tak dospělý. Rádi bychom ocenili čtenáře, kteří byli knihovně 
věrní a využívali jejích služeb i v době, kdy bylo zavřeno. Hledáme 
tedy čtenáře, který si do knihovny najde cestičku za jakékoli situa-
ce - věrného „parťáka” knihovny. Kritéria pro výběr jsou: 
• čtenář je v knihovně registrován již před rokem 2020 (před pan-
demií),
• za rok 2021 má největší počet výpůjček,
• využil některou z dalších služeb naší knihovny v době uzavření 
knihoven.

Vybraní čtenáři budou informováni a získají milou pozornost. 
Navíc budou zařazeni do krajského kola této „soutěže”, ze kterého 
mají šanci postoupit do kola celostátního. 

Uvolněná opatření nám již „nesvazují ruce”, a proto je letošní 
březen opravdu „našlapaný” akcemi. Na co se můžete těšit? Třeba 
na prodejní výstavu výrobků klientů Denního centra Mateřídouš-
ka, o. p. s., z Chodova. Dozvíte se, co lze zjistit z dětských kreseb, 
včetně možných psychologických aspektů. Těšit se můžete na 
koncert ostrovské folkrockové kapely Kaufband, nebo na povídá-
ní herečky Sandry Pogodové. O Krušných horách a svých knihách 
Nebe nad Perninkem a Chaloupky nám přijde povyprávět jejich 
autor Štěpán Javůrek. Knihovnu navštíví také bývalá ministryně 
spravedlnosti, právnička Daniela Kovářová, která bude vyprávět 
o partnerských vztazích. Nešťastný osud 14letého Petra Ginze, 
který vydával v terezínském ghettu časopis Vedem, nám přiblí-
ží dokumentarista a spisovatel Stanislav Motl. Na své si přijdou  
i všichni tvořiví zájemci, pro které je naplánován Kurz knižní vaz-
by. Věříme, že si vyberete.

Ani pravidelné akce, jako Karetní podvečer, Povídání s bylin-
kářkou, Relaxační malování pro dospělé, samozřejmě nebudou 
chybět. Naši Technickou poradnu (nejen) pro seniory můžete na-
vštívit i nadále, a to každé úterý od 9.00 do 12.00. 

Ve spolupráci s MAS Krušné hory, o. p. s., jsou naplánovány také 
dva semináře s Janem Svobodou o lidských vztazích a rodičovské 
lásce a jejich vlivu na chování a jednání. Dopolední seminář je ur-
čen především pedagogům, odpolední pak především rodičům.

Chtěli bychom také připomenout, že 12. 3. končí možnost 
zařazení do losování o účast na Noci s Andersenem. Všichni zá-
jemci o nocování v knihovně musejí vyplnit on-line test na webo-
vých stránkách knihovny a splnit úkol, který dostanou přímo od 
knihovnice. Tak neváhejte, malí nocležníci. Čas se krátí!

A co chystáme na duben? Kromě mnoha jiných akcí bude za-
hájen především 12dílný kurz Programování pro děti od 10 do 
15 let. Na kurzu se děti naučí základy programování hravou a ne-
náročnou formou, pomocí programovacího jazyka Scratch. Své 
znalosti následně použijí ke kreativnímu tvoření se stavebnicemi 
Microbit. 

Veškeré informace o akcích a službách knihovny naleznete na 
https://mkostrov.cz/, www.facebook.com/knihovnaostrov. Sle-
dovat nás můžete také na instagramu. Uvítáme jakékoli dotazy 
a náměty. Zasílat je můžete na info@mkostrov.cz, nebo volej-
te, budeme rádi. Telefonní číslo je 354 224 970. Mobilní číslo je 
773 546 490. Kompletní telefonní seznam naleznete na našich 
webových stránkách (mkostrov.cz).

Máte-li zájem o některou z našich akcí, REZERVUJTE SI, pro-
sím, 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

BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ

SCRATCH + MICROBIT = KROUŽEK 
PROGRAMOVÁNÍ PRO DĚTI 

Je vaše dítě technicky nadané? Pro všechny děti, které mají zá-
jem o informační technologie, máme zajímavou novinku. V Měst-
ské knihovně Ostrov pro ně připravujeme kroužek programování. 

Děti se nejprve naučí grafický programovací jazyk Scratch.  
S jeho pomocí pak budou moci pracovat s programovatelnými 
stavebnicemi Microbit. Tyto stavebnice umožňují sestavit nejrůz-
nější zařízení, od měřicí stanice až po jednoduchého robota. Dejte 
dětem šanci na jejich seberealizaci a na skvělou přípravu hrou pro 
jejich další rozvoj ve světě informačních technologií nebo studia. 

Kroužek je vhodný pro děti od 10 do 15 let. Kapacita kroužku 
Programování pro děti je omezena na 10 účastníků. Cena je 200 Kč. 

První díl kroužku začíná 7. 4. 2022. Konat se bude vždy ve čtvrtek 
od 15.00 do 17.00 hodin, a to od dubna do června v klubovně měst-
ské knihovny. Přihlašovat své děti můžete již nyní. Více informací 
se dozvíte na našich webových stránkách nebo přímo v knihovně. 
Pro více informací kontaktujte: Městská knihovna Ostrov, p. o. 
Mgr. Jan Holub, tel.: 354 224 979, mob.: 773 956 951, 
e-mail: holub@mkostrov.cz 

4. 3. - 6. 3.│17.00│150 Kč
CZLAN EXOSPACE MAGIC THE GATHERING

11. 3.│16.00

18. 3.│15.00
FREE LAN PARTY vol.1

25. 3.│15.00
DESKOVÉ HRY

773 956 951          354 224 979          klubovna@mkostrov.cz

https://mkostrov.cz/

rezervace│informace

BŘEZEN    2022
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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

BŘEZEN

celý měsíc
MÁME ŠIKOVNÉ RUCE

Výstava výrobků klientů sociálně
terapeutických dílen 

DC Mateřídouška

2. 3. (16.00)
KARETNÍ PODVEČER

Podvečer pro dospělé, 
v klidném prostředí, 

ve znamení karetních her

4. 3. (15.00)
KURZ 3D TISKU II.

Navazující díl kurzu 3D tisku;
obsluha 3D tiskárny, programy,

modely...

50 Kč

9. 3. (16.30)
VAROVNÉ SIGNÁLY

... v dětské kresbě
 

Přednáška o kresebných metodách 
a o tom, co lze z dětských obrázků vyčíst

80 Kč/50 Kč/zdarma
10. 3. (15.30)

RELAXAČNÍ MALOVÁNÍ

... pro dospělé
 

Odpoledne s antistresovými
omalovánkami, malování 
na kameny, tašky, trička

13. 3. (17.00)
KAUFBAND

Koncert ostrovské folkrockové
skupiny hrající coververze

světových i domácích mistrů

80 Kč/50 Kč/zdarma

16. 3. (17.00)
HOĎ SE DO POHODY

Beseda a čtení humorných
povídek v podání autorky

Sandry Pogodové

150 Kč/100 Kč/zdarma
19. 3. (9.00)

KURZ KNIŽNÍ VAZBY

Kurz, na kterém se naučíte
základům knižní vazby;
lektor: Libor Michalák

 

150 Kč/100 Kč
23. 3. (17.00)

ŠTĚPÁN JAVŮREK

Beseda s autorem krušnohorských
románů Chaloupky a Nebe nad

Perninkem.

80 Kč/50 Kč/zdarma

24. 3. (17.00)
VZTAHY

...7+1 osudových omylů
 

 Povídání o vztazích, právu 
a o knihách s Danielou Kovářovou

 

80 Kč/50 Kč/zdarma
28. 3. (17.00)

CHLAPEC A HVĚZDY

Povídání S. Motla o Petru Ginzovi,
který v terezínském ghettu vydával,

coby 14letý, časopis Vedem. 

80 Kč/50 Kč/zdarma
31. 3. (8.00)

LIDSKÝ VZTAH...

... jako základ chování a jednání
 

Seminář psychologa Jana Svobody
vhodný pro pedagogy

 

 

31. 3. (13.00)
RODIČOVSKÁ LÁSKA

... co je obsahem rodičovské lásky
 

Seminář psychologa Jana Svobody
vhodný pro rodiče

 

 
31. 3. (17.00)

POVÍDÁNÍ S BYLINKÁŘKOU

Povídání o bylinkách a jejich vlivu na
zdraví s Kateřinou Bílkovou 
z Bylinkárny v Jáchymově

 
každé úterý v klubovně

TECHNICKÁ PORADNA

Vždy dopoledne vám poradíme 
s notebookem, tabletem či telefonem.

Zařízení s sebou...

354 224 970 773 546 490
info@mkostrov.cz
Zámecký park 224, 363 01 Ostrov

mkostrov.cz
@KnihovnaOstrov
mestskaknihovnaostrov

PŘEHLED
AKCÍ

2022MĚSTSKÉ KNIHOVNY OSTROV

Rezervujte si místa!

 



www.ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.cz 113www.ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.cz

SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři Ostrovského měsíčníku, 
milí spoluobčané.

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

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

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

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

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

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

Jan Bureš
starosta města

DEN SE STAROSTOU
Tradiční Dny se starostou, které 

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

PROČ SE LÍBAT POD TŘEŠNÍ
První máj je  tradiční český svátek 

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

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

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

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

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

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

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

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

Dita Poledníčková
manažerka cestovního ruchu

MěÚ Ostrov

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

Úryvek z lyricko-epické básně Máj
Karel Hynek Mácha

KULTURA

Mezi jasné favority patří film BETLÉM-
SKÉ SVĚTLO. Komedie s prvky magické-
ho realismu servíruje univerzální otázky 
lidského života s nadsázkou a humorem. 
Scénář filmu Jana Svěráka vznikl na motivy 
oblíbených povídek Zdeňka Svěráka. O spe-
cifickou vizualitu filmu se postarali držitel 
osmi Českých lvů a dalších pěti nominací, 
fenomenální kameraman Vladimír Smutný, 
oceňovaný architekt Jan Vlasák a kostýmní 
výtvarnice Simona Rybáková. Střihu celého 
filmu se poprvé ujal syn režiséra a vnuk hlav-
ního představitele, střihač František Svěrák.

A o čem film bude? Stárnoucímu spisova-
teli Karlu Šejnohovi (Zdeněk Svěrák) už psa-
ní nejde jako dřív. Nedokončené povídky se 
mu hromadí v hlavě, jejich postavy vylézají 
na denní světlo a dožadují se, aby autor po-
kračoval v ději. Všichni něco chtějí. Fotograf 
Matěj chce získat nedobytnou Vendulu  
z lékárny, pan Bohumil prosí, aby udělal 
zázrak, automechanik Bakalář by chtěl být 
léčitelem. Do toho vstupuje z reálného svě-
ta Šejnohova manželka, která si myslí, že už 
by měl psaní nechat a konečně se věnovat jí. 
Film nám nepřímo připomíná kasovní trhák 
Vratné lahve. Komedii Svěrákových promí-
táme v kulturáku hned ve čtyřech termí-
nech – 10., 12., 18. a 19. března.

Jestli máte rádi české filmy podle skuteč-
ných událostí, neměli byste si nechat ujít 
POSLEDNÍ ZÁVODY. Poutavý film za málo 
peněz natočil režisér Tomáš Hodan. A o čem 
film bude? Krkonoše před první světovou 
válkou byly chudý kraj, kde se střetával český 
živel s německým. Hory se na počátku století 
začaly dynamicky proměňovat, zejména díky 
jedné novince v českých zemích – lyžím. Bo-
humil Hanč byl nejslavnější český lyžař, který 
vyhrával závody doma i v zahraničí. Všestran-
ný sportovec Emerich Rath se jako jediný Ně-
mec pravidelně zúčastňoval českých závodů, 
ostatní Němci z Krkonoš je z nacionálních 

důvodů bojkotovali. Hanč a Rath se dobře 
znali, setkali se i na startu osudného závodu 
v roce 1913. Po prvním kole se počasí prud-
ce zhoršilo, vypukla sněhová vánice. Všichni 
závodníci vzdali, Hanč zůstal na trati sám. 
Polomrtvého jej nalezl právě Emerich Rath  
a s nasazením vlastního života se jej snažil za-
chránit, bohužel marně. Později je v horách 
nalezen i zmrzlý Václav Vrbata, Hančův pří-
tel, který ho chtěl na trati podpořit a v prud-
ké vánici mu půjčil svůj kabát…

Po mnichovských událostech, druhé 

světové válce a následném komunistic-
kém puči se příběh Němce, který riskoval 
život, aby pomohl českému kamarádovi, 
nehodil, a Emerich Rath byl ze všeobecně 
známého příběhu takřka vymazán. Hanč 
zemřel a stal se legendou. Rath přežil a ze-
mřel v zapomnění jako bezdomovec.

„Původně jsem chtěl udělat horský 
survival film. Během studia dobových 
materiálů mi došlo, že v tomto příběhu se 
skrývá celá podivnost dvacátého století,  
a začal jsem se více věnovat historickému 
kontextu. Ve scénáři například hodně řeší-
me česko-německé vztahy ještě před první 
světovou válkou,“ prohlásil režisér Tomáš 
Hodan. (Duoscop)

Vstupenky zakoupíte na našem webu: 
dk-ostrov.cz, osobně v íčku v kulturáku, 
v recepci Staré radnice, v zámeckém in-
focentru nebo v klášteře. Kino Ostrov má 
svůj profil na sociálních sítích: Facebook > 
@kinostrov, Instagram: kino_ostrov_

Celkový program našeho kina najdete 
v Ostrovském měsíčníku. Stačí zalistovat.

Tým Domu kultury Ostrov

Po únorové uzavírce klášterního areálu 
bude v březnu opět otevřeno, ale zimní se-
zóna trvá, veřejnost nás bude moci navští-
vit vždy od pátku do neděle od 10 do 17h.

Navštívit můžete klášterní kostel s ex-
pozicí Církevního umění západního Kruš-
nohoří a s panelovou výstavou Zničené 
kostely na Karlovarsku. V průběhu jara 
připravíme novou doprovodnou výstavu. 
Prohlídnout si můžete i kapli sv. Floriána 
se stálou expozicí památky všech obětí 
represálií na Ostrovsku během dvacátého 
století.

Možnost vstupu do nejžádanější Ein-
siedelnské kaple bude záležet na počasí.  

V případě sněžení, nebo námrazy je pří-
stupové schodiště zavřené pro nebezpečí 
úrazu. Jednotlivé schody jsou po více než 
300 letech používání prošlapané, chůze 
po nich je možná i v teplém období jen se 
zvýšenou pozorností. Vzhledem k histo-
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NA JAKOU FILMOVOU NOVINKU VYRAZIT TENTO MĚSÍC?

 Film podle oblíbených povídek Zdeňka Svěráka (na snímku) Betlémské světlo můžete vidět i v Ostrově

Do ostrovského kina jste zváni  
i na další filmové novinky

KLÁŠTER MÁ V BŘEZNU OTEVŘENO
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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

@dkostrov

dum_kultury_ostrov

dk-ostrov.cz

ic@dk-ostrov.cz 

+ 420 724 509 287

Mírové náměstí 733
363 01 Ostrov

PROGRAM BŘEZEN 2022
MAREK BORSKÝ
Další výstava, na kterou nikdo 
nepůjde 

2. března – 24. dubna, Stará radnice
Vernisáž 2. března v 17.30 hod. 
Výstava surrealistických obrazů místního výtvarníka a písničkáře.  
Hudební doprovod vernisáže: Marek Borský a Tomáš Mauer.  
Vstup na vernisáž zdarma. 
Vstupné: 60 Kč, 50% sleva děti, studenti, senioři a ZTP, 150 Kč rodinné 

MÁŠ STYL? 
Stačí jedna změna a začnou se dít věci 

5. března 10.00 – 16.00 hod., Stará radnice 
Kostýmní výtvarnice, stylistka a kostymérka hollywoodských 
hvězd Stáňa Šlosserová a respektovaný make-up expert a vizážista 
Pavel Bauer, ve společném exkluzivním workshopu poradí, jak být 
hvězdou vlastního stylu.
Vstupné: 3.700 Kč. Prodej pouze v předprodeji. 

DĚTSKÁ SCÉNA – RECITACE   

7. a 8. března 9.00–13.00 hod., Stará radnice 
Okresní kolo postupové přehlídky dětských recitátorů. Přehlídky  
se účastní žáci do 15 let ze ZŠ, ZUŠ a nižších ročníků gymnázií. 

KTERAK SE LOUPEŽNÍK DO PEKLA DOSTAL   

12. března 15.00 hod., Dům kultury-kinokavárna 
Veselý příběh o tom, jak se snaží mladý nezkušený čert dostat  
do pekla svého prvního hříšníka. A jak to tak bývá, nebude to úplně 
jednoduché. Uvádí divadélko Uličník. 
Vstupné: 50 Kč 

ŽIVÉ MALOVÁNÍ 

18. a 19. března, Stará radnice
Inspirační výtvarný ateliér se ŽELJKEM UREMOVIĆ, chorvatským 
akademickým malířem, jehož obrazy jste mohli obdivovat 
v listopadu a prosinci na Staré radnici. Společné malování a hledání 
inspirace z hloubky vlastního nitra. Probereme jiný úhel pohledu  
na uměleckou tvorbu, uvolníme mysl a pustíme uzdu své kreativitě. 
18. 3. – Úvodní přípravné setkání 17.30–19.30 hod. 
19. 3. – Malování na půdě Staré radnice 13.00– cca 16.00
Kapacita 10 účastníků. Nutná rezervace místa na adrese 
janecka@dk-ostrov.cz nebo telefonicky na 774 820 676. 
Kurzovné: 1.400 Kč, materiál v ceně kurzu

DOKUD NÁS MILENKY NEROZDĚLÍ 
/Eric Assous/

21. března 19.30 hod., Dům kultury 
Brilantní situační komedie plná zvratů a záměn o tom, kolik 
milenek je zapotřebí ke zkáze jednoho dlouholetého manželství. 
Uvádí agentura Pantheon Production. V hlavních rolích: Veronika 
Freimanová, Vladimír Kratina; Dále hrají: Jana Bernášková, Kateřina 
Lojdová, Luděk Nešleha. Režie: Michaela Doleželová
Vstupné: 400 Kč, 380 Kč, 350 Kč, 250 Kč

OSTROVSKÝ SWAP 5 

26. března 12.30–15.30 hod., Dům kultury – Spol. sál 
Oblíbená výměna oblečení, šperků a potřeb do domácnosti.
Vstupné: 60 Kč 

KRYŠTŮFEK A LESNÍ BYTOSTI 

26. března 15.00 hod., Dům kultury-kinokavárna 
Kryštůfek se ztratil v lese, svůj strach překoná, vydá se lesem, svou 
cestou… Protože má dobré srdce, zjevují se mu bytosti, které běžně 
nemůžeme spatřit – paní voda, král stromů, či víla květin. Uvádí 
divadlo Pruhované panenky. 
Vstupné: 50 Kč

STARÁ ŘEMESLA

30. března 13.00–17.00 hod., galerie Podhoubí
Pravidelné setkání pokračovatelů starých řemesel jako drátování, 
dřevořezba, paličkování, korálkování a jiná řemesla. Rádi mezi sebou 
uvítáme každého, kdo by se rád seznámil s naší tvorbou, případně si 
nějakou techniku vyzkoušel nebo s námi pravidelně tvořil. Setkání 
probíhají každou poslední středu v měsíci.

CÍRKEVNÍ UMĚNÍ ZÁPADNÍHO 
KRUŠNOHOŘÍ A ZNIČENÉ KOSTELY 
NA KARLOVARSKU 

Stálá expozice, Kostel Zvěstování P. Marie
Otevřeno: Pá–Ne 10.00–17.00 hod. 
Expozice seznamuje se stavebním vývojem klášterního areálu, jeho 
méně známou historií, a především pak s uměleckými a liturgickými 
předměty. Panelová výstava Zničené kostely na Karlovarsku 
mapuje na dvě desítky zbořených objektů, které bývaly kdysi 
výrazem zbožnosti zdejších obyvatel a zároveň dotvářely krajinu 
jejich domova. 
Vstupné: 60 Kč, sleva 50% děti, studenti, senioři, ZTP a ZTP/P,  
150 Kč rodinné vstupné

TOSKÁNŠTÍ HABSBURKOVÉ 
A HODINOVÉ STROJE A STROJKY

Stálá expozice, Stará radnice, pokladna v galerii Podhoubí 
otevřeno: Út–Pá 13.00–17.00 hod. / So–Ne 11.00–17.00 hod.
Panelová výstava ve vstupním prostoru radnice instalovaná 
u příležitosti 150. výročí úmrtí významného majitele ostrovského 
panství a zámku Leopolda II. Toskánského z rodu Habsburg  
– Lothringen. Druhou expozicí potěšíme milovníky strojů času. 
K vidění jsou původní hodinové stroje z věže Staré radnice, jejichž 
historie sahá až do 16. století, a další zajímavé exponáty a informace 
z historie hodinářského řemesla. 

GALERIE PODHOUBÍ

Otevřeno: Po–Ne 10.00–17.00 hod.
Recepce Staré radnice a prodejní galerie v podloubí Staré radnice, 
zaměřená na obrazy, plastiky i drobné dárkové předměty lokálních 
tvůrců. 
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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 
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si naservírujete rovnou velkou porci 
obojího?

Určitě vyjděte ven! Do přírody v okolí 
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Dita Poledníčková
manažerka cestovního ruchu

MěÚ Ostrov

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

Úryvek z lyricko-epické básně Máj
Karel Hynek Mácha
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PROGRAM KINA
BŘEZEN 2022
3. a 4. března 17:00 hod., vstupné 120 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, Veronika Khek Kubařová ad. Česko, 
pohádka, 100 min.

3. března 19:30 hod., vstupné 120 Kč
5. března 20:00 hod., vstupné 120 Kč

UNCHARTED
Ve zfilmované oblíbené herní sáze si budete moci užít dobrodružství 
legendárního lovce pokladů Nathana Drakea. Režie: Ruben Fleischer.  
Hrají: Tom Holland, Bryan Cranston, Mark Wahlberg, Antonio Banderas,  
Tati Gabrielle, Sophia Ali ad. USA, akční / dobrodružný, české titulky, 117 min.

4. března 19.30 hod., titulky, vstupné 130 Kč
5. března 17:00 hod., vstupné 130 Kč
17. března 19:30 hod., titulky, vstupné 130 Kč
18. března 17:00 hod., vstupné 130 Kč

BATMAN
Pomsta je tu. Ve svém druhém roce boje proti zločinu Batman odhaluje 
korupci v Gotham City, která souvisí s jeho vlastní rodinou, a zároveň čelí 
sériovému vrahovi známému jako Hádankář. Režie: Matt Reeves.  
Hrají: Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Colin Farrell, Paul Dano, Andy Serkis, 
Peter Sarsgaard ad. USA, akční / drama / krimi, 175 min.

10. března 17.00 hod., vstupné 130 Kč dospělí, 110 Kč děti
11. března 17.00 hod., 3D, vstupné 150 Kč dospělí, 130 Kč děti 

PROMĚNA
Příběh filmu pojednává o třináctileté dívce Mei Leeové, která se samovolně 
proměňuje v obří červenou pandu, ale jen když je příliš rozrušená, což je 
bohužel prakticky neustále. Režie: Domee Shi. USA, animovaný, 100 min.

10. a 12. března 19:30 hod., vstupné 140 Kč
18. března 20:00 hod., vstupné 140 Kč
19. března 17:00 hod., vstupné 140 Kč

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Komedie s prvky magického realismu servíruje univerzální otázky lidského 
života s nadsázkou a humorem. Režie: Jan Svěrák. Hrají: Zdeněk Svěrák, 
Daniela Kolářová, Vojtěch Kotek, Tereza Ramba, Ondřej Vetchý ad. Česko, 
komedie, 99 min.

11. března 19:30 hod. a 12. března 17:00 hod., vstupné 120 Kč

PES
Channing Tatum se ve filmu Pes vydá na cestu podél pobřeží Tichého 
oceánu s jediným společníkem. Se psem, kterého veze na pohřeb jeho 
bývalého pána. Režie: Reid Carolin, Channing Tatum. 
Hrají: Channing Tatum, Q‘orianka Kilcher, Jane Adams, Kevin Nash,  
Nicole LaLiberte, Aqueela Zoll ad. USA, komedie, české titulky, 90 min.

17. března 20:00 hod., vstupné 130 Kč
19. března 19:30 hod., vstupné 130 Kč

SRDCE NA DLANI
Láska se na věk nebo na místo neohlíží. Nikdy nevíme, kdy a kde nás potká. 
Můžeme se zamilovat ve školce, v důchodu, na ulici, v parku. Kdykoliv 
a kdekoliv... třeba v kině... Režie: Martin Horský. Hrají: Vladimír Polívka, 
Eliška Balzerová, Boleslav Polívka, Kristína Svarinská, Jana Pidrmanová, 
Matouš Ruml. Česko, komedie, 91 min.

24. a 25. března 17.00 hod., vstupné 120 Kč 

PŘÍŠERÁKOVI 2
Wishboneovi jsou spokojená rodina, ale problémy se jim samozřejmě 
nevyhýbají. Děti Max a Fay se musí vypořádávat s nástrahami dospívání 
a jejich rodiče s prací a rodičovstvím. I tak ale všechno klape, tedy přesněji 
řečeno klapalo, než se objevila Mila Starrová – lovkyně příšer, která hodlá 
pochytat všechny příšery světa, a to včetně jejich přátel. Režie: Holger 
Tappe. Německo / Velká Británie, animovaný, 103 min.

24. a 26. března 19:30 hod., vstupné 120 Kč

POSLEDNÍ ZÁVOD
Pravdivý příběh Hanče, Vrbaty a Ratha. Režie: Tomáš Hodan. Hrají: Kryštof 
Hádek, Judit Bárdos, Marek Adamczyk, Oldřich Kaiser, Vladimír Javorský, Jan 
Hájek, Jaroslav Plesl, Jan Nedbal, Cyril Dobrý, Jan Hofman ad. Česko, drama

25. března 19.30 hod. a 26. března 17:00 hod., vstupné 140 Kč

ZTRACENÉ MĚSTO
Samotářská autorka vyráží na propagační turné společně s modelem 
z přebalu své knihy. Z dané situace není vůbec nadšená a co teprve, když 
je pokus o únos zavede až do nebezpečné džungle, který jim oběma 
dokáže, že život umí být mnohem divnější, romantičtější a dobrodružnější, 
než jakákoli kniha. Režie: Aaron Nee, Adam Nee. Hrají: Sandra Bullock, 
Channing Tatum, Brad Pitt, Daniel Radcliffe, Patti Harrison, Oscar Nuñez ad. 
USA, komedie / romantický, české titulky, 92 min.

31. března a 1. dubna 17.00 hod., vstupné 130 Kč 

JEŽEK SONIC 2
Pichlavý hrdina nejúspěšnějšího zahraničního filmu roku 2020 v českých 
kinech se vrací, aby se znovu postavil neodbytnému zlosynovi, doktoru 
Robotnikovi, kterému se podařilo vrátit na Zemi z vyhnanství. Režie: Jeff 
Fowler. Hrají: Tika Sumpter, Jim Carrey, Ben Schwartz, Idris Elba, James 
Marsden, Natasha Rothwell ad. USA / Japonsko, akční / dobrodružný / sci-fi

31. března 19:30 hod., titulky, vstupné 130 Kč
2. dubna 19:30 hod., vstupné 130 Kč

MORBIUS
Na stříbrné plátno přichází jeden z nejpodmanivějších a nerozporuplnějších 
hrdinů filmového světa značky Marvel, jehož představitelem je Oscarem 
oceněný Jared Leto, který se ve snímku mění v charismatického antihrdinu 
Michaela Morbiuse. Doktor Morbius trpí vzácnou a smrtelnou krevní 
chorobou. Režie: Daniel Espinosa. Hrají: Jared Leto, Adria Arjona,  
Matt Smith, Jared Harris, Al Madrigal, Tyrese Gibson, Michael Keaton ad. 
USA, akční / horor / sci-fi 108 min.
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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

O Starou radnici se celkem nově stará 
Zuzka Janecká z našeho týmu, která je 
spolu se svými kolegy otevřena novým 
nápadům. Rádi bychom vás informovali 
o několika změnách, které nachystali.

 Hlavní recepci, tedy pokladnu a infor-
mační centrum, najdete nově v podlou-
bí radnice v prodejní galerii Podhoubí. 
Chceme vám být blíž. Poskytujeme zde 
i nadále služby, na které jste byli zvyklí. 
Zakoupíte u nás vstupenky na prohlíd-
ku Staré radnice, na akce domu kultury, 
pohlednice, turistické známky i vizitky, 
upomínkové předměty atd. Můžete se 
za námi i jen tak zastavit, prohlédnout si 
galerii a potěšit se pohledem na umění 
místních tvůrců. Díla z galerie si může-

te zakoupit a potěšit tak sebe nebo své 
blízké.

Otevřeno tu máme zatím každý den od 
10.00 do 17.00. 

Od března 2022 také sjednocujeme 
vstupné prohlídek Staré radnice. Za jed-
no vstupné si můžete prohlédnout interi-
ér vrchních pater Staré radnice se dvěma 
stálými expozicemi a také aktuálně pro-
bíhající výstavu v půdním prostoru. Zá-
kladní cena vstupného je 60 Kč, 50% sle-
vu u nás mají děti, studenti, senioři a ZTP. 
Rodinné vstupné vás vyjde na 150 Kč. In-
teriéry Staré radnice si můžete prohléd-
nout vždy od úterý do pátku 13.00-17.00 
a o víkendech a svátcích 11.00-17.00. 

Tým Domu kultury Ostrov

Je to rok, co jsme s nástupem nového 
ředitele slíbili, že budeme otevřeným do-
mem kultury. Představili jsme spoustu vizí 
a plánů a vy jste určitě zvědaví, co se po-
vedlo a co dalšího pro vás chystáme. Pojď-
me se společně všichni setkat a popovídat 
si o tom.

Také máte určitě spoustu svých nápa-
dů a vhledů, kterými byste rádi přispěli  
k tomu, aby se v Ostrově krásně žilo i díky 
aktivitám v domě kultury. Ať už se jedná 
o programové, funkční, nebo komunikač-
ní věci, je naše setkání o tom, že jsme při-
praveni naslouchat, odpovídat na zvídavé 
otázky a diskutovat o vašich nápadech. 
Budeme moc rádi, když napíšete, a my 
vám rezervujeme místo k sezení a připra-
víme pro vás občerstvení. Je možné přijít 
samozřejmě i bez registrace. Každý je sr-
dečně vítán. 

T-klub DKO (T-café Žabička), 21. 3. 2022 
v 18.00, rezervace na vlckova@dk-ostrov.cz

Po našem setkání můžete plynule přejít 
do divadelního sálu na divadelní předsta-
vení Dokud nás milenky nerozdělí. 

Vstupenky jsou stále v prodeji na našem 
webu nebo v našem íčku.

Na setkání s vámi se těší tým  
Domu kultury Ostrov

U nás to žije! A tak jsme se spuštěním 
ateliéru v Domě kultury Ostrov uspořá-
dali workshop pro širokou veřejnost, kte-
rý byl zdarma. Účastníci se naučili základ-
ní principy focení v ateliéru. Od nastavení 
fotoaparátu po svícení až pózování.

Zároveň jsme představili i naši plně 
vybavenou fotokomoru. Za to děkujeme 
vám, široké veřejnosti. 

No a kdo by si chtěl oprášit práci ve 
fotokomoře nebo nostalgicky zavzpomí-
nat, tak sledujte Sdílený ateliér Ostrov na 
facebooku nebo se informujte na e-mailu 
sdilenyatelierostrov@gmail.com, protože

se chystá další workshop. Tentokrát bude 
pod vedením Bořivoje Hořínka na téma 
fotokomora. Zároveň jsme spustili fo-
tosoutěž. Výherci otiskneme fotografii  
v Ostrovském měsíčníku, a pokud si na to 
nevěříš, tak se přidej do našeho Fotoklu-
bu Ostrov na facebooku, kde ti komunita 
fotografů poradí. První kolo se uzavírá 
10. 3. 2022. Více informací na našem fa-
cebooku.

Těším se na všechny nově příchozí do 
naší ostrovské fotokomunity,

za Sdílený ateliér Ostrov 
Dominika Dostálová

PŮDA STARÉ RADNICE 
OŽIJE VÝSTAVOU  
SURREALISTICKÝCH  
OBRAZŮ M. BORSKÉHO

Další výstava, na kterou nikdo nepůjde. 
To je název nové instalace obrazů na půdě 
Staré radnice, skrze kterou vám představí-
me ostrovského rodáka, mladého výtvar-
níka a písničkáře Marka Borského. Dva 
Markovy obrazy, Ostrý lokty a Koktejlová 
party, jste na radnici mohli obdivovat už 
v galerii Podhoubí, kde se nám postupně 
rozšiřuje skupina velmi zajímavých výtvar-
níků. Rádi bychom vám je postupně více 
představili. 

Marek Borský /*1989/ vystudoval pů-
vodně kamenickou a kamenosochařskou 
školu v Hořicích, pokračoval studiem 
v Ústí nad Labem na Katedře výtvarné 
kultury a také na Fakultě umění a designu 
UJEP. Jeho obrazy mají blízko k surreali-
smu a symbolismu, což je řeč duše. A té 
se snaží naslouchat. Tvoří osobitou tech-
nikou kombinující malbu s kresbou. Jde  
o kompromis mezi touhou tvořit barevné 
závěsné obrazy na plátně a mezi kresbou, 
která je jeho hlavním výrazovým prostřed-
kem. Markovo životní téma, člověk versus 
systém, se objevuje jak v obrazech, tak  
i v autorských písních. Poslechnout si je 
můžete z nového alba Cirkus, nebo právě  
u nás a naživo. Přijďte na vernisáž autoro-
vy výstavy 2. března v 17.30. Marek Borský 
tu zahraje spolu s Tomášem Mauerem. 

Výstava potrvá od 2. března do  
24. dubna na půdě Staré radnice. Udě-
lejte si k nám procházku, prohlédnout si 
tu můžete Markovy obrazy a také inte- 
riér historického objektu radnice se dvěma 
stálými expozicemi. Rádi se s vámi potká-
me od úterý do pátku 13.00-17.00 nebo  
o víkendu 11.00-17.00. 

Tým Domu kultury Ostrov

SDÍLENÝ ATELIÉR MÁ ZA SEBOU PRVNÍ WORKSHOP PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST

Sdílený ateliér má za sebou první workshop

SETKÁNÍ S KULTURÁKEM

RECEPCI STARÉ RADNICE NAJDETE NOVĚ V PODLOUBÍ

Setkání s kulturákem, ředitel Lukáš Lerch
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SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři Ostrovského měsíčníku, 
milí spoluobčané.

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

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

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

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

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

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

Jan Bureš
starosta města

DEN SE STAROSTOU
Tradiční Dny se starostou, které 

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

PROČ SE LÍBAT POD TŘEŠNÍ
První máj je  tradiční český svátek 

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

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

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

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

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

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

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

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

Dita Poledníčková
manažerka cestovního ruchu

MěÚ Ostrov

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

Úryvek z lyricko-epické básně Máj
Karel Hynek Mácha

INFORMACE ZE ŠKOL

Zapojení studentů SPŠ Ostrov v online 
mezinárodní soutěži ve znalostech ang-
lického jazyka s názvem Best in English se 
stalo tradicí, která studenty i školu v rámci 
Karlovarského kraje řadí k nejúspěšnějším 
účastníkům několika posledních let. Kva-
litu jazykového vzdělání se škola rozhodla 
potvrdit i dalším uznávaným oceněním 
– mezinárodními certifikáty Cambridge 
English, což jsou nejuznávanější jazykové 
zkoušky na světě, oficiálně potvrzují jazy-
kovou úroveň držitele.  Od letošního roku 
má SPŠ Ostrov nejen 19 úspěšných držite-
lů certifikátů, ale v roce 2021 se škola stala 
(ve spolupráci s Jazykovou školou Eufrat) 
i oficiálním Cambridge Assessment Cen-
trem, a mohla tak nabídnout prostor 
k prověření vědomostí a dovedností nejen 
svým studentům, ale i studentům karlo-
varského a sokolovského gymnázia.

Po roční covidové odmlce se Best in 
English účastnilo 17 223 studentů ve věku 
14–19 let z 595 škol 32 zemí. Barvy Karlo-
varského kraje hájilo šest středních škol, 
SPŠ Ostrov díky úspěchu svých soutěží-
cích mezi nimi obsadila 1. místo. Jen pro 

představu, nejúspěšnější reprezentant 
školy Jaroslav Kučera se umístil na 105. 
místě v žebříčku ČR a na 407. příčce v rám-
ci světa.

V prosinci 2021 proběhly na SPŠ Ost-
rov první oficiální jazykové zkoušky (CE),  
a i když se již v minulém roce někteří stu-
denti SPŠ úspěšně „jazykově certifikovali“, 
letošní zájem o absolvování byl několika-
násobně vyšší. Jazykových zkoušek se zú-
častnilo devatenáct průmyslováků napříč 
druhými, třetími i čtvrtými ročníky. Mo-
tivací jim bylo nejen získání mezinárod-
ního certifikátu, ale z úspěšného složení 
zkoušky též vyplývala možnost uznání 
profilové části anglické maturity. Nemé-
ně důležitým motivačním faktorem byla 
skutečnost, že úspěšným kandidátům me-
zinárodních zkoušek byla ze strany školy 
zpětně proplacena část vynaložených fi-
nančních nákladů.

Z celkového počtu devatenácti studen-
tů získalo sedm studentů certifikát Advan-
ced (C1), který potvrzuje velmi pokročilou 
úroveň angličtiny a je důkazem velmi roz-
vinuté slovní zásoby. C1 je nejčastěji poža-

dovaná úroveň AJ pro vstup na zahraniční 
univerzity. Jedenáct studentů získalo cer-
tifikát First (B2), který je nejrozšířenější 
zkouškou na světě a je často využíván 
k potvrzení úrovně AJ u přijímacího řízení 
na vysoké školy v České republice i zahra-
ničí. Jedna studentka dosáhla úrovně Preli-
minary (B1). Tento mezinárodní certifikát 
potvrzuje úroveň jazykových znalostí na 
úrovni státní maturity v České republice.

„Všem úspěšným držitelům certifikátů 
i soutěžícím tímto gratulujeme a přejeme 
zdárný nástup na vysoké školy či do jejich 
začínajícího profesního života,“ dodává 
organizátorka zkoušek Mgr. Dominika Bíl-
ková. „Rok co rok pozoruji, jak se jazyková 
úroveň našich studentů zvyšuje, a to nejen 
díky práci ve škole, ale také díky osobnímu 
zájmu a nasazení studentů v rámci odbor-
ných projektů a volnočasových aktivit, 
kde dnes angličtinu zcela běžně používají. 
Jen tak dál,“ vyjádřila radost nad úspěchy 
svěřenců svých i kolegů Mgr. Alena Závo-
rová.

Lenka Bardová a Dominika Bílková
SPŠ Ostrov

TECHNICI ZE SPŠ OSTROV BODUJÍ VE ZNALOSTECH ANGLICKÉHO JAZYKA

MALÉ ÚSPĚCHY MALÝCH (A MLADÝCH) INTERPRETŮ

MINISTR ŠKOLSTVÍ NAVŠTÍVIL ZÁKLADNÍ ŠKOLU KRUŠNOHORSKÁ

Ministr školství Petr Gazdík navštívil  
základní školu Krušnohorská

Dvanáctého února se literárně-drama-
tický obor zúčastnil postupové přehlídky 
monologů a dialogů, konané Svazem čes-
kých divadelních ochotníků v Horšovském 
Týně. Obě části přehlídky, Kandrdásek pro 
mladší 18 let a Pohárek pro dospělé, jsou 
zaměřené na tzv. dramatické výstupy, tzn. 
na interpretace krátkých úryvků z divadel-
ních her nebo dramatizací pro jednu (mo-
nolog) nebo dvě až tři osoby (dialog).

Na přehlídku vyjely různé skupiny sou-
boru Hop-Hop od těch nejmladších až po 

dospělé. V první kategorii dialogů 8-11 let 
získali druhé místo s návrhem na postup 
na národní přehlídku Johanka Karbulová  
a Vítek Sláma ze třídy Daniely Šulc Králové 
s dialogem Kdo je nejsilnější. 

Ze skupiny Anduláci od Ireny Konývkové  
v kategoriích monolog 12-15 let získal Samuel 
Tomáš Machač první místo s postupem za 
monolog Frantíka z knihy Václava Řezáče Po-
plach v Kovářské uličce a druhé místo s ná-
vrhem na postup Kateřina Staňková za mo-
nolog Lucie z knihy Rodič v síti.  V dialozích 

uspěli a o druhé místo se dělí Adéla Hájková, 
Karolína Pöseltová a Samuel Tomáš Machač 
s dialogem Ály, Eriky a fotografa, s Natálií Sza-
bo a Ivanou Chernyavskou s dialogem Lucie 
a Zuzky. První místo a postup v této kategorii 
pak získali Ella Zeroniková a Tadeáš Matou-
šek s dialogem Zuzky a Bertíka.

V soutěži dospělých nazvané Pohárek si 
od poroty první místo a postup zasloužil Ta-
deáš Novák s monologem Jocka z Arimatie.

Ondřej Šulc Králová
ZUŠ Ostrov

V měsíci lednu naši školu navštívil 
ministr školství Petr Gazdík společně se 
zástupci našeho města a zástupci Kar-
lovarského kraje. Hovořilo se především 
o otázkách problematiky speciálního 
školství. Pan ministr se zajímal o práci ve 
všech třídách, o práci pedagogických pra-
covníků a o další uplatnění našich žáků 
po ukončení devítileté školní docházky 
na této škole. Krajský úřad, který je na-
ším zřizovatelem, slíbil finanční prostřed-
ky na dokončení zbývající rekonstrukce 
celé budovy školy, která je plánována 
na letošní prázdninové měsíce. Jedná se 
o výměnu oken a zateplení budovy, což 
v důsledku sníží energetickou a finanční 
zátěž školy. 

Žáci šestých ročníků se v průběhu to-
hoto čtvrtletí účastní plaveckého výcviku 

v bazénu na ZŠ Masarykova. Na začátku 
kurzu většina žáků byla v bazéně popr-
vé. Plavat neuměli a z vody měli velký 
respekt.  Nyní jsou žáci v polovině kurzu 
a dělají velké pokroky. Lektorkám ze ZŠ 
Masarykova děkujeme za jejich individu-
ální a trpělivý přístup. V tomto školním 
roce se výzdoby hlavní chodby školy ujala 
školní družina. Naše škola má tři odděle-
ní, rozdělená podle věku. Žáci tvoří spo-
lečná díla v rámci jednotlivých oddělení, 
dle předem daného tématu.  Většina žáků 
je velmi tvůrčí a jednotlivá díla jsou nápa-
ditá. Nyní nás čeká téma „Jaro“, na které 
se už všichni těšíme.

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

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

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

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

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

Nabídka pozemků v Horním Žďáru

INFORMACE ZE ŠKOL

MDDM OSTROV SE PŘIPRAVUJE NA OSLAVY PADESÁTÝCH NAROZENIN

EKOCENTRUM ZAVEDE DĚTI BĚHEM JARNÍCH PRÁZDNIN DO SVĚTA MALÉHO PRINCE
JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
14.–18. března / 8–13 hod. / cena 1.300 Kč
O jarních prázdninách se vypravíme do 
světa MALÉHO PRINCE. Kdo z vás už  
o něm slyšel? Malý princ putuje mezi pla-
netkami, na kterých potkává například liš-
ku, pilota nebo hada. Samozřejmě nás také 
čekají různé hry, soutěže a hraní se zvířátky. 
Akce pro školní děti 6–12 let.
Přihlášky: od 23. 2. 2022 online nebo  
v kanceláři EC
DEN VODY 
24.–27. března 
V úterý 22. března se slaví Světový den 
vody. Tímto si již od roku 1993 připomíná-
me, že je na světě více než miliarda lidí bez 
přístupu k pitné vodě a že voda je jednou 
z nejdůležitějších surovin, které nám jako 
lidstvu byly svěřeny.
V krásném prostředí Boreckých rybníků 
pro vás a vaše děti připravujeme stezku na 
téma Den vody s úkoly vodníka Česílka. 

Zvládneš správně vyluštit všechny hádan-
ky a úkoly?  Získáš i drobnou odměnu?
Nezapomeňte si vzít s sebou tužku  
a účastnickou kartu, kterou si můžete vy-
zvednout na brance Ekocentra nebo stáh-
nout na stránkách www.mddmostrov.cz/
ekocentrum, kde najdete včas i bližší in-
formace. Vyfoťte se s vyluštěným vzkazem 
a foto pošlete na e-mail eko@eko.mdd-
mostrov.cz. Ze zaslaných fotografií vylosu-
jeme tři výherce, které odměníme.
PROHLÍDKY PRO ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
Po–Pá v dopoledních hodinách
Jste pedagog a chcete pro svou třídu ob-
jednat výukový program k rozšíření pro-
bíraného tématu? 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 dalších aktivit naleznete na stránkách 
https://www.mddmostrov.cz/ekocent-

rum-programy-pro-skolska-zarizeni
Rezervace termínů: tel. 602 600 995 nebo 
e-mail eko@eko.mddmostrov.cz
PROHLÍDKY PRO VEŘEJNOST
Po–Pá / 13.00–17.00 hod., od 26. 3.  
Po–Ne / 13.00–17.00 hod. / vstup zdarma 
V sobotu 26. 3. 2022 zahajujeme letní pro-
voz! Ekocentrum pro vás bude otevřené 
nejen v týdnu, ale i o víkendech a státních 
svátcích vždy od 13.00 do 17.00 hodin. 
Navštivte Ekocentrum v zahradě klášterní-
ho areálu a zažijte bezprostřední kontakt  
s některými druhy zvířat, který se vám 
jinde nenaskytne. Najdete tu drobné hlo-
davce, hady, obojživelníky, pavouky, ryby, 
exotické i dravé ptáky, malé šelmy i skot.
KONTAKT
tel. 731 615 658, 602 600 995, 
FB: Ekocentrum MDDM Ostrov, 
www.mddmostrov.cz/ekocentrum

Petra Žlutická
vedoucí Ekocentra Ostrov

Milí rodiče a děti, 
1. dubna 2022 oslavíme 50 let od založení 
městského domu dětí a mládeže. 
Budeme slavit v rámci sportovních i spo-
lečenských aktivit, na které srdečně zveme 
všechny, kteří s námi prožívali léta minulá 
i teď léta současná.
Na akce, které jsou připraveny pro širokou 
veřejnost, se můžete přihlásit online nebo 
osobně v domě dětí od 14. března 2022 
(běžecká štafeta, plavecká štafeta, den 
otevřených dveří v Manětíně).
Bližší informace na našich stránkách a na 
FB domu dětí.
Náš malý dárek pro vás -  k významnému 
jubileu je vstup na všechny níže uvedené 
akce zdarma a i celý týden 1.–8. dubna 
jsou veškeré spontánní aktivity spojené  
s naší činností zdarma (posilovna, rico-
chet, hřiště…)
Sobota 2. 4. / 15–17 hod. / Zámecký park
Běžecká štafeta 50x kolem GU pro r+d 
nebo i samotné děti
Neděle 3. 4. / 15–17 hod. / bazén ZŠ Ma-
sarykova
Plavecká štafeta 50x jeden bazén pro kaž-
dého, kdo dokáže uplavat minimálně 17 m
Pondělí 4. 4. / 9–13 hod. / hřiště MDDM
Turnaj mezi gymnáziem a střední průmy-
slovou školou v basketbalu, volejbalu, fot-
balu i florbalu
Úterý 5. 4. / 9.30–11 hod. / Zámecký park
Netradiční narozeninové a veselé soutěže 
pro MŠ
Středa 6. 4. / 10–12 hod. / Zámecký park
Sportovní soutěže pro děti z 1. stupně ZŠ
Čtvrtek 7. 4. / 10–12 hod. / Zámecký park

Sportovní soutěže pro děti z 2. stupně ZŠ
Sobota 14. 5. / 13–17 hod. / letní základ-
na Manětín
Den otevřených dveří v Manětíně
OTEVŘENÍ VENKOVNÍCH HŘIŠŤ
12. března / 10–15 hod. / hřiště MDDM / 
vstup zdarma
Jarní otevírání našich sportovišť Vás zároveň 
zve i na využití vnitřních sportovních pro-
stor (posilovna, ricochet, stolní tenis, herny). 
Za příznivého počasí budou připraveny 
pro děti i skákací hrady a velký nafukovací 
fotbalový terč.
LYŽAŘSKÁ ŠKOLIČKA NA BOŽÍM DARU 
14.–18. března / 8–12 hod. / Skiareál Hranice
V době jarních prázdnin zveme děti na ly-
žování pod vedením zkušených lyžařských 
instruktorů.
Program je určen pro školáky od 8 do 12 let. 
V ceně je teplý pitný režim, svačinky, do-
prava na Boží Dar, permanentky na vlek  
a pouze středeční snowtubing  s obědem.   
V případě nepříznivých sněhových podmínek 
je připraven náhradní program. Cena: 20 Kč 
Přihlášky: online nebo osobně v MDDM 
od 1. března 2022
PŘIHLAŠOVÁNÍ NA OLYMPIJSKÝ BĚH
Nepropásněte první vlnu přihlašování na 
T-Mobile Olympijský běh, který proběhne 
opět v Ostrově 22. června 2022.
Běžci se můžou přihlašovat přes regist-
rační systém již od 1. února 2022. Pokud 
přihlášení stihnete do 31. března, startov-
né vás přijde na 150 Kč. Ti, co se registrují 
až po 31. březnu, zaplatí za startovné 250 
Kč a po 31. 5. je již startovné 300 Kč. Děti 
startovné 30 kč.

Registrujte se na olympijskybeh@olympic.cz
Připravujeme:
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
VELIKONOČNÍ DÍLNA 
14. dubna / 9–12 hod.
Tvořivý program na velikonoční prázdniny 
pro školní děti od 6 let. Čeká nás tradiční 
velikonoční tvoření. Přihlášky a platba: od 
1. 4. online nebo osobně v MDDM
VELIKONOČNÍ TURNAJ VE FLORBALU
14. dubna / 9–12 hod.
Turnaj ve florbalu tříčlenných družstev 
pro děti 1. stupně ZŠ.
Přihlášky: od 1. dubna osobně v MDDM 
PROVOZ BUDOVY MDDM
Po–Pá  8–20. 00 hod.
PROVOZ SPORTOVNÍHO AREÁLU
Vstup na sportoviště je možný v závislosti na 
počasí jen po dohodě s pracovníky MDDM.
ZIMNÍ STADION
Veřejné bruslení dle aktuálního rozpisu ledo-
vé plochy. Rozpis k dispozici vždy na nástěn-
ce zimního stadionu, na webu MDDM a FB.
KONTAKTY 
informace: 736 505 681, akce: 736 505 
684, zájmová činnost: 731 615 657, do-
prava: 736 505 683, ekonomický úsek: 
735 605 685, zimní stadion: 601 089 332
www.mddmostrov.cz
e-mail: mddm@mddmostrov.cz
Všechny akce, které dům dětí připravu-
je v měsíci březnu, se uskuteční na zá-
kladě aktuální epidemiologické situace. 
Sledujte prosím naše stránky a facebook 
domu dětí, kde budeme naši činnost a pro-
voz všech pracovišť pečlivě aktualizovat.

Kolektiv MDDM



www.ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.cz 173www.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

Místní akční skupina (MAS) Krušné hory, o. p. s., realizuje od  
1. 10. 2018 projekt Místní akční plán II rozvoje vzdělávání v území 
ORP Ostrov, č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009114, financovaný 
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy.

V MAP II našlapujeme do posledního vrcholu, kterého dosáhne-
me v tomto roce na konci měsíce září. Tento projekt celé své období 
(bezmála 4 roky) podporuje rozvoj vzdělávání na území ORP Ostrov 
a zapojilo se nám 16 MŠ a ZŠ, jedna ZUŠ, Městská knihovna Ostrov 
a Orgán sociálněprávní ochrany dětí (OSPOD), vítaná je i účast ve-
řejnosti. I v této nelehké době připravujeme zajímavé aktivity, tak 
například: 

V Městské knihovně Ostrov jsme v únoru uspořádali autorské 
čtení pro žáky ZŠ Jáchymov, v březnu se bude konat interaktivní 
koncert bubnů, který pro náš projekt připravila ostrovská ZUŠ. 

Spolu s MŠ Palackého, Ostrov chystáme DVA SEMINÁŘE s uzná-
vaným lektorem PhDr. Janem Svobodou na téma „Vztahy a rodi-
čovská láska“. Ty se budou konat ve čtvrtek 31. 3. 2022 v Městské 
knihovně Ostrov v prostorách Oranžerie Václava Havla. První se-
minář je určen pro pedagogy mateřských škol a na druhý zveme 
všechny rodiče dětí MŠ v čase od 13.00 do 16.00 hodin. Neváhejte 
se přidat! 

V březnu také přijede ilustrátor a námi všemi oblíbený Adolf Du-
dek, který si pro žáky 1. stupně základních škol připraví dvě vystou-
pení s názvem Pohádkové kreslení a Malování pro děti. Ilustrátor 
veselou formou „akčního“ malování vtahuje děti do rychlokurzu 
kreslení s prvky rozvoje sebepoznání a budování zdravého sebevě-
domí. Těšíme se, až se společně uvidíme!

Více informací můžete získat na www.mas-krusnehory.cz.

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ZVE

K D E :  O B E C  P E R N I N K  A  O K O L Í

v ceně je zahrnuto:
cestovné, vstupné,

svačina, oběd, pitný
režim, skipas, lyžařský

instruktor, drobné
odměny a výtvarné

potřeby

P O D M Í N K A :  V L A S T N Í  L YŽE ,  N E B O
S N O W B O A R D ,  PŘ Í L B A ,  C H R Á N ÍČ  P Á T EŘE             

Příměstské tábory pořádá organizace MAS  Krušné hory, o.p.s., se sídlem Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov, IČ: 22691022, ve spolupráci s
SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Merklín, v rámci dotačního projektu reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015750.

 

Přihlášky a více informací najdete na:
www.mas-primestsketabory.cz kontakt: +420 608 734 854

Príměstský tábor je realizován na podporu nezaměstnanosti. Přednostně budou přijímány děti obou zaměstnaných rodičů.

SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Merklín

cena 1.700,-Kč/dítě

Prog ram:  
 

„Celo de n n í  z ábav n ý  program
n a P l e š i v c i "

„De n  p l n ý  h e r" -  v
mu l t i f u n kčn í  h a l e

„Den  s  h ors kou  s l u ž bou"
„Sp ortov n í  de n  n a  l y ž ích ,
s no w boarde ch  a  bě ž kách"

„De n  s e  z ách ran ář i "
 

 

  ZVE PEDAGOGY MŠ NA SEMINÁŘ 

s lektorem PhDr. Janem Svobodou 

Uznávaný psycholog, vysokoškolský pedagog, autor několika vysokoškolských skript  
a publikací, kouč a supervizor mateřských škol 

Termín: 31. 03. 2022 (čtvrtek) 
Místo: Městská knihovna Ostrov v prostorách Oranžerie Václava Havla (bude značeno) 

Čas: 1. běh: 8:00 – 12:00 hod/pro pedagogy 2. běh 13:00 – 16:00 hod/pro rodiče 

• rodíme se totálně závislí na vztahu, na pečující osobě 
• původní závislost se během života rozmělní do mnoha drobných závislostí 
• seminář nabídne přítomným prožitkovou formou (tužka – papír) seznámení se  

se zákonitostmi vztahu a vztahů, ukázky důsledků handicapů a naznačí jejich řešení 

Na seminář je nutné se přihlásit e-mailem, telefonicky nebo na odkaz: ZDE 
Kontaktní osoba: Bc. Monika Vrchotická, E-mail: vrchoticka@mas-krusnehory.cz, Tel.: +420 730 145 684 

 

  ZVE RODIČE DĚTÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL NA SEMINÁŘ 

s lektorem PhDr. Janem Svobodou 

Uznávaný psycholog, vysokoškolský pedagog, autor několika vysokoškolských skript  
a publikací, kouč a supervizor mateřských škol 

Termín: 31. 03. 2022 (čtvrtek) 
Místo: Městská knihovna Ostrov v prostorách Oranžerie Václav Havla (bude značeno) 

Čas: 13:00 – 16:00 hod/pro rodiče 

• původní vztah k pečující osobě se během života promění v mnoho jiných vztahů 
• seminář nabídne přítomným formou prožitku (tužka – papír) informace o struktuře 

každého vztahu  
• ze strany rodičů padnou jistě otázky na řešení zcela konkrétních problémů dítěte 

Na seminář je nutné se přihlásit v příslušné MŠ, telefonicky nebo na odkaz: ZDE 
Kontaktní osoba: Bc. Monika Vrchotická, E-mail: vrchoticka@mas-krusnehory.cz, Tel.: +420 730 145 684 

K D E :  D D M  N O V Á  R O L E
         C H O D O V S K Á  2 3 6 ,  3 6 2  2 5 ,  N O V Á  R O L E

v ceně je zahrnuto:
cestovné, vstupné,

svačina, oběd, pitný
režim, skipas, lyžařský

instruktor, drobné
odměny a výtvarné

potřeby

Příměstské tábory pořádá organizace MAS  Krušné hory, o.p.s., se sídlem Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov, IČ: 22691022, ve spolupráci s
organizací Náhradním rodinám, o.p.s., v rámci dotačního projektu reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015750.

 

Přihlášky a více informací najdete na:
www.mas-primestsketabory.cz kontakt: +420 608 734 854

Príměstský tábor je realizován na podporu nezaměstnanosti. Přednostně budou přijímány děti obou zaměstnaných rodičů.

cena 1.300,-Kč/dítě

Program:
„Finský oheň či Švédská svíce u sv.

Linharta"
„Ski day streams"

„Legrácky na lyžích i bez nich"-
vlastní lyže, boty, hůlky, přilba

„Zimní plavání a cachtání"- plavky,
ručník

„Bob trek"- náhradní rukavice
„Ledové království"- vlastní brusle,

rukavice
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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

O hrdinech našeho dnešního příběhu jsem se 
krátce zmínil již dříve. Nyní si o nich povíme něco 
více, neboť ač ve své době byli mladí, talentova-
ní a známí, tak nyní jsou už zapomenutí. I když 
zrovna dílo jednoho z nich, film „Vzpoura hra-
ček“, kterého byl spolutvůrcem, jistě viděl každý. 

Kdo byl František Sádek  
Narodil se 23. října 

1913 v Říčanech. Po 
maturitě na gymná-
ziu vystudoval sice 
práva na Karlově 
univerzitě a měl titul 
JUDr., ale vždy inkli-
noval ke světu filmu, 
který se stal jeho 
trvalou láskou. Již 
jako student si zahrál 
několik menších rolí 
v různých filmech (Před maturitou, 1932; Milán 
Rastislav Štefánik, 1935). Pak vytvořil samostatně 
několik krátkých dokumentárních filmů. 

Po skončení 2. světové války spolupracoval 
ve Zlíně s Hermínou Týrlovou a pod dojmem 
válečných událostí vytvořili v r. 1946 známý ani-
movaný snímek „Vzpoura hraček“. Snad si někteří 
čtenáři vzpomenou, že jej určitě viděli. Film byl 
oceněn mnohými cenami nejen u nás, ale také 
v zahraničí. Na mezinárodním filmovém festivalu 
v Bruselu byl v r. 1947 vyznamenán velkou cenou 
tohoto festivalu.

Pracoval také pro Československý filmový tý-
deník. V r. 1947 se společně s Alfredem Radokem  
režijně podílel na filmu – komedii „Parohy“.

Po únoru 1948 spolu s Karlem Peckou a An-
tonínem Režábem vytvořili „skupinu“, která vy-
dávala časopis „Za pravdu“ a několik letáků. Dne 
11. července 1949 byl zatčen a Státním soudem 
odsouzen na 12 let těžkého žaláře a k dalším 
trestům.

Po pobytu v pankrácké věznici byl převezen 
na Jáchymovsko, kde pracoval při těžbě uranové 
rudy a pobýval v různých táborech – naposled 
na Bytízu.

Po svém podmínečném propuštění z vězení 
dne 26. dubna 1956 pracoval v dělnických pro-
fesích. Po různých peripetiích se k filmu vrátil  
a pracoval jako pomocný režisér u Karla Kachy-
ni nebo Jiřího Krejčíka. V roce 1963 vytvořil svůj 
jediný televizní film „Lichá středa“. V roce 1968 
mu bylo naposledy dovoleno natočit samostat-
ně krátký dokumentární film „Němý svědek“  
o počátcích filmové kariéry režiséra Martina Friče.

V pozdějším období u filmu opět pracoval pou-
ze jako pomocný režisér, příležitostně i jako pře-
kladatel textů cizojazyčných filmů do češtiny. Po-
čátkem devadesátých let minulého století byl plně 
rehabilitován. Dne 21. ledna 1998 v Praze umírá.

Co dodat závěrem?
František Sádek svou „vzpouru“ proti systému 

uskutečnil a zaplatil za ni skoro sedmiletým po-
bytem za mřížemi. Po propuštění o okolnostech 
svého zatčení, vyšetřování a věznění moc nemlu-
vil a také Státní bezpečnost se zřejmě o něj neza-
jímala. Pouze jeho film je občas z archívu vytažen 
a promítán pro „pamětníky“.

Kdo byl Ladislav Jehlička?
Narodil se 29. květ-

na 1916 jako nejmladší  
z pěti dětí. Jeho otec Jo-
sef byl povoláním švec, 
vyznáním katolík, poli-
tickou orientací sociální 
demokrat. Matka Marie 
byla absolventkou školy 
ručních prací. Po měšťan-
ce studoval na gymnáziu 
v Chrudimi, kde v r. 1936 
maturoval. Již v té době 
psal do časopisu Jitro, který vydávalo Ústředí 
katolických studentů - později v tomto ústředí 
byl místopředsedou. Poté studoval na Filozofic-
ké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde poznal  
i svou budoucí ženu Josefu. Studia jim byla ukon-
čena zásahem německé okupační moci a zavře-
ním českých vysokých škol po 17. listopadu 1939. 

Krátce byl zaměstnán jako zemědělský dělník, 
od ledna 1940 do března 1941 byl úředníkem 
Národního souručenství a poté získal práci re-
daktora nakladatelství Vyšehrad, kde setrval až 
do prosince 1945.

Hned po příchodu do Prahy v r. 1936 se sezná-
mil s okruhem osob kolem revue Řád a týdení-
ku Obnova (později Národní obnova), v nichž 
pak publikoval. Za protektorátu začal překládat 
z němčiny. V r. 1941 se oženil a měli dvě dcery. 
Po válce zůstal redaktorem Vyšehradu. Počátkem 
r. 1946 přešel do nakladatelství Atlas, kde byl re-
daktorem do konce srpna 1946. Stal se členem 
lidové strany a přijal nabídku nového zaměstná-
ní – tiskového tajemníka ministra zdravotnictví 
Adolfa Procházky, kde působil od 1. září 1946 do 
31. března 1948. Publikoval články v různých pe-
riodikách, například v Lidové demokracii, Vývoji, 
Obzorech a Nových prúdech.

Únor 1948 a emigrace ministra Procházky 
ukončily jeho působení v politické publicistice 
– pod jménem Karel Severa psal protikomunis-
ticky laděné články. Pracoval poté jako redaktor 
v nakladatelství Vyšehrad, kde i publikoval a pře-
kládal.

V souvislosti s brněnským procesem tzv. Ze-
lené internacionály byl 3. května 1951 zatčen, 

4. července 1952 odsouzen Státním soudem za 
velezradu a vyzvědačství na 14 let a k dalším tres-
tům, včetně konfiskace veškerého majetku – viz 
příběh Václava Prokůpka.

Po propuštění pracoval do r. 1961 jako natěrač 
kovových konstrukcí u Jáchymovských dolů Pří-
bram. Do r. 1964 pak jako řezač papíru v družstvu 
Znak, kde se vyráběly nálepky a razítka. Odtud 
odešel do Státního nakladatelství krásné litera-
tury, hudby a umění, kde získal díky Vladimíru 
Justlovi místo výrobního referenta a zůstal tam 
až do 15. září 1968, kdy mohl přejít jako redaktor 
do nakladatelství Vyšehrad. 

V r. 1972 byl odstaven ředitel nakladatelství 
Bedřich Fučík a Jehlička byl v rámci podniku Li-
dová demokracie „odklizen“ do redakce časopisu 
Naše rodina, kde měl na starosti kulturní rubriku. 
V roce 1976 dostává výpověď z důvodu dovršení 
důchodového věku. 

Později si našel práci korektora Svobodného 
slova v Melantrichu. Pokračoval v překládání 
a postupně napsal řadu vzpomínkových úvah. 
Několik jich vyšlo v pařížském Svědectví a v Roz-
mluvách vydávaných v Anglii. Výbor z nich pod 
názvem Křik Koruny svatováclavské koloval 
jako autorský samizdat, jeho knižní vydání vyšlo  
v r. 2010 v nakladatelství Torst.

Publikoval též v samizdatových časopisech 
Obsah, Střední Evropa, Kritický sborník, Komu-
nikace aj. Před Vánoci 1987 jej postihla mozková 
příhoda a v průběhu rehabilitace roku 1988 další, 
ze které se již plně nezotavil. Postižena zůstala 
pravá ruka a také čtení mu dělalo potíže. Dění 
ve společnosti poté sledoval jen prostřednictvím 
rozhlasu a televize. Střízlivě komentoval události 
roku 1989 a dalších let, leccos se mu nelíbilo, ale 
už neměl moc možností svůj názor zveřejnit. Ze-
mřel 11. února 1996 v Praze. 

Poznámky k procesu a odsouzení
Ve spisu se k jeho 

osobě zachovala řada 
agenturních zpráv do-
svědčujících trvalý zá-
jem Státní bezpečnosti o 
jeho osobu a názory. Byl 
sledován již před úno-
rem 1948 a po něm byl 
vytipován jako možný 
spolupracovník StB.

Zvláště jeho postave-
ní tiskového tajemníka 
ministra zdravotnictví A. Procházky bylo pro 
StB velkým magnetem. Když tento pak odešel 
jako mnozí další představitelé strany lidové za 
hranice, předpokládali, že s někým z nich bude 
ve spojení.

Agenti zaznamenali o něm kdeco – že chodí 
do kostela, má velkou knihovnu, sleduje i marxis-
tickou literaturu. Od souseda, který jej měl sledo-
vat a byl členem KSČ, si půjčoval Rudé právo atd. 
Nezapomnělo se, že rád popíjí a na jeho manžel-
ský život. Samozřejmě se hodnotily i jeho články, 
které publikoval, a poměr k režimu. Z okolností, 
které ve zprávách zazněly, se dá soudit, že to byli 
členové uvnitř strany lidové a také někteří kole-
gové z redakce.

V listopadu 1950 příslušníci StB provedli s Jeh-
ličkou informativní rozhovor, po kterém padlo 
rozhodnutí o vázání ke spolupráci.

DVA REBELANTI – JEDNI Z MNOHÝCH ZAPOMENUTÝCH

Vzpoura hraček
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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

Podle úředního záznamu č. 70 se tak stalo  
5. prosince 1950, kdy jej navštívili dva příslušníci 
StB v 19.15 hod. v bytě. Protože Jehlička doma 
nebyl, představili se jeho manželce jako členové 
Svazu novinářů a že by na něj počkali. 

Jehlička přišel krátce po osmé hodině, když 
je manželka nechala samotné, tak se představili 
jako příslušníci StB. Jejich rozhovor měl ráz dis-
kuse. Jehlička z vlastního popudu vyprávěl svůj 
životopis a zmínil se o své politické činnosti. 

Pak byla zavedena řeč na představitele zahra-
ničního exilu Zenkla, Ripku a Procházku. Jehlička 
užil termínu „volové“, aniž objasnil, co tím míní.

Souhlasil, že podepíše prohlášení zavazující 
ho k mlčenlivosti. Pro další schůzky si určili heslo  
a místo. Při výslechu se jevil jako nepřítel lidově 
demokratického státu, ale nijak se nepodřekl, že 
by byl zapojen do nějaké protistátní činnosti.

Nakonec dne 25. ledna 1951 StB Jehličku do-
stala tam, kde jej chtěla mít, ale očekávaný výsle-
dek se nedostavil.

Podle pozdějšího hodnocení z roku 1960: „Jme-
novaný byl v roce 1951 na základě zjištění, že je 
členem ilegální organisace vybudované z příkazu 
Chudoby, zavázán ke spolupráci s StB. Vzhledem 
k tomu, že se projevil jako alibista a desinformátor, 
byl jeho svazek č. 1361 založen a jmenovaný spo-
lečně se skupinou realisován.“ 

Realisace = zatčení, již jsem uvedl, že byl  
3. května 1951 zatčen, následně byl vyšetřován 
v několika brněnských věznicích. Po odsouzení 
prošel věznicemi Mírov a Leopoldov. Při pobytu 
v Leopoldově byl eskortován na Ruzyň, kde se jej 
pokusili zapojit do dalšího procesu. Samozřejmě 
neunikl tomu, že byl vzděláván při těžbě uranové 
rudy na Jáchymovsku – pobýval v táborech Bytíz 
a Vojna, odkud byl nakonec propuštěn v rámci 
amnestie 11. května 1960.

Na vyšetřování později vzpomínal 
„Vyšetřovatelé v té době přišli, jak sami zdů-

razňovali, z továren, neměli patrně žádné další 
speciální školení, jenom takový nějaký rychlokurs,  
a také o žádné vyšetřování ani nešlo, jenom o to, 
aby z nás vytloukli nějaké doznání; ostatně byli 
přesvědčeni, vskutku asi přesvědčeni, že jsme je 
chtěli připravit o socialistické vymoženosti, a podle 
toho s námi jednali. Nějaké zvláštní hrdinství nešlo 
provozovat; to jsi také lehce mohl přijít o život, což 
se některým tvrdošíjným i stalo. Takže jsi musel 
bruslit. Protože šlo jen o přiznání, vždycky jsem si 
na cele lámal hlavu, k čemu bych se ‚přiznal‘. Když 
mne přivedl referent k sobě, nechal jsem se chvíli 
trápit, aby to tak nevypadalo, a pak jsem se ‚přiznal‘ 
ke spolupráci s někým, kdo byl v cizině nebo mr-
tev…, vyšetřovatel byl spokojen a já také. 

Jednou jsem taky dělal dřepy, stál u zdi na 
špičkách se vztaženýma rukama a říkal: ‚Jsem 
prohnaná liška prohnaná, jsem špion a lump.‘ 
To jsem dělal celkem rád, protože pokud jsem 
se producíroval já, všecko ještě jakž takž šlo,  
a vyšetřovatel si mohl odpočinout a neměl kdy 
na nic jiného…“ 

Propuštění a StB
Dne 8. dubna 1960 náčelník NPT Příbram po-

slal na adresu Krajské správy MV Praha sdělení 
s upozorněním, že „v měsíci květnu 1960 bude 
z výkonu trestu zdejšího NPT propuštěn ods. Jeh-
lička L. … bývalý literární pracovník lidoveckého 
nakladatelství…, odsouzen… na 14 roků odnětí 
svobody… V průběhu výkonu trestu se projevil 
jako reakční element, který se soustavně grupo-

val ve skupině bývalých lidovců. V NPT Leopol-
dov probíhal jako vedoucí ilegální skupiny KDS. 
Vzhledem k výše uvedenému dávám tímto jeho 
propuštění v uvedené době na vědomí a doporu-
čuji jeho další sledování“.

Byl proto také u KS MV Praha pod č. 411 evi-
dován v kategorii tzv. bývalých lidí. 

Později, dne 20. 10. 1967, byl vypracován kpt. 
Felixem Danišem, starším referentem 5. oddělení 
II/A odboru KS-SNB Praha, „návrh na založení 
osobního svazku v akci BERAN na JUDr. L. Jeh-
ličku“, v té době bytem v Praze, pracujícího jako 
úředník státního nakladatelství ODEON. 

Svůj návrh odůvodnil tím, že „agenturním roz-
pracováním akce BERAN, v níž byla sledována 
nepřátelská činnost osob z řad vyšších funkcio-
nářů bývalé strany lidové, bývalých potrestaných 
a amnestantů, jakož i členů nepřátelských skupin 
KDS, kteří, jak bylo zjištěno, se snaží dosáhnout 
oposičního hnutí a obnovení činnosti bývalé 
strany lidové“.

„Podle dosud získaných poznatků je aktiv-
ním členem tohoto nepřátelského seskupení  
i L. Jehlička, který udržuje styk s Dr. Stanislavem 
Suchánkem a Dr. Jiřím Němcem, jenž je rozpra-
cováván v akci TOMIS… Po udělení amnestie  
v r. 1960… znovu pokračuje ve své nepřátelské 
činnosti. Zúčastňuje se různých schůzek am-
nestantů, bývalých funkcionářů lidové strany  
a stoupenců politického směru KDS. Na těchto 
schůzkách se navzájem utvrzují ve svých nepřá-
telských názorech a znovu předpokládají zvrat 
socialistického zřízení.

V r. 1962 se Jehlička vyjádřil, že pokud jde o cel-
kovou koncepci politickou, jakož i stanovení ces-
ty pro příští dobu, že mu je naprosto jasno, jak je 
nutno postupovat. Poznamenal, že po zvratu po-
měrů v ČSSR bude nutno vytvořit stavovský stát  
a prosazovat Adenauerovu politickou koncepci…“

Na základě schválení náčelníků pak kpt. Da-
niš vypracoval „Rozhodnutí o založení osobního 
svazku na JUDr. Jehličku“ pod krycím jménem 
„Beran VI.“, se zaměřením na bývalé lidovce. Toto 
rozhodnutí bylo schváleno dne 20. 11. 1967 ná-
čelníkem KS SNB Praha. 

Avšak záhy, dne 19. dubna 1968, vypracoval 
nyní již mjr. F. Daniš, starší referent…, „návrh 
na uložení akce BERAN VI., …, založené dne  
20. 11. 1967, do archivu MV“.

Lze předpokládat, že v pozdějších letech StB 
o Jehličku měla zájem i nadále, vždyť publikoval 
v zahraničí a samizdatech, ale jeho spis zřejmě 
prošel „divokými“ skartacemi po r. 1989.

Rehabilitace
L. Jehlička o rehabilitaci nežádal, přesto mu byl 

zásluhou aktivit Václava Prokůpka a dalších trest 
snížen. Nejprve rozhodnutím Krajského soudu 
v Brně v r. 1966 na 5 roků. Později po jednání 
Nejvyššího soudu ve dnech 24. a 25. ledna 1967 
byl odsouzen na 2 roky za trestný čin sdružování 
proti státu. V r. 1968 mu byl trest zahlazen.

Dne 23. dubna 1968 byla v Lidové demokra-
cii otištěna jeho reakce na předchozí rozhovor  
s Karlem Hrůzou:

„Stydím se za to, že jsem mezi těmi rehabilito-
vanými, a myslím, že všichni ostatní rehabilitova-
ní přátelé se v hloubi duše stydí rovněž. Stydíme 
se za to a budeme se stydět, dokud nebudou 
rehabilitovány také desítky tisíc těch ostatních, 
s nimiž jsme prožili léta věrného kamarádství ve 
věznicích a koncentračních táborech – na Pan-

kráci, na Borech, na Mírově, v Leopoldově, v pří-
bramských a jáchymovských šachtách. Musíme 
se za to stydět, dokud nějací policejní úředníci, 
přinejmenším přátelé a kamarádi těch, kteří ten-
krát zavírali a vyslýchali, se nebudou stydět plivat 
obětem stalinského teroru ještě v této chvíli do 
tváře a hovořit o desítkách tisíc nevinně odsou-
zených jako o diverzantech, špionech a sabotáž-
nících. Stydíme se za to a budeme se muset sty-
dět, dokud pan Karel Hrůza…

… Je nutno mít trochu cti v těle. Není přece 
možné, aby byli rehabilitováni spisovatelé, pro-
tože jsou spisovatelé, někteří bývalí poslanci jen 
proto, že byli poslanci, a odsunovala se done-
konečna rehabilitace chalupníků, kteří ‚do toho 
spadli‘, protože nechtěli do družstva; skautů, kte-
ří nosili skautskou lilii; studentů, kteří se v dob-
rovolných kroužcích po večerech vzdělávali; 
církevních hodnostářů, řeholníků a kněží, kteří 
plnili svou kněžskou povinnost. Když Eduard 
Goldstücker, s nímž jsme v Leopoldově společ-
ně soukali provázky a škrabali shnilou mrkev  
a cibuli, po svém zvolení předsedou Svazu spi-
sovatelů žádal rehabilitaci všech odsouzených, 
dobře věděl, proč to dělá. On tam totiž byl. Stej-
ně tam byl i Josef Smrkovský. Zažili to, a proto 
pochopili. Neměli by pochopit i ti, kteří tam 
nebyli, eventuálně tam jiné lidi dostávali anebo 
s jejich likvidací souhlasili? …“

Co dodat závěrem?
L. Jehlička měl řadu zajímavých postřehů a ná-

zorů k historii českého národa, katolictví, demo-
kracii, státu a k životu, které publikoval v době 
před rokem 1990.

„… S tím souvisí i problém demokracie. Dneš-
nímu pozorovateli, když srovnává režim politic-
kého pluralismu s režimem totalitním, se ovšem 
jeví politický pluralismus, tj. vláda několika poli-
tických stran, jako ráj. Takhle se situace nejevila 
těm, kdo v tomto režimu žili. Jestliže dnes čím dál 
více lidí se dívá na ‚demokratické‘ politiky jako na 
bandu podvodníků, korupčníků a aféristů, na lidi, 
pro něž je úzce spjata politická činnost s jejich 
osobními materiálními zájmy, pak příznaky to-
hoto stavu se výrazně jevily už tenkrát. Masaryk 
kdysi správně řekl, že ‚není krize demokracie, ale 
krize demokratů‘. 

… Žijeme-li ovšem ve skutečné demokracii, 
bijí nám tyto vady a nedostatky do očí. Přede-
vším jeden základní a neodstranitelný nedo-
statek; že v demokracii budou mít vždycky dva 
hlupáci dvojnásobnou převahu nad jedním ro-
zumným člověkem. Odtud plyne, že politické 
strany se soustřeďovaly na povšechná, všeobec-
ná hesla, kdekomu srozumitelná, a nikoli na sku-
tečné, aktuální problémy: hájily národ, stav, třídu 
(zcela všeobecně) a lidé je namnoze podle toho 
volili. Nadějný mladý člověk vstupující do politi-
ky nemohl říci: ‚Chci mít bourák, honosnou vilu 
a kromě rodiny také několik milenek‘, na to by 
mu nikdo neskočil, ale: ‚Hájím Boha, národ, stav, 
třídu…‘“

Zkrátka a dobře: říkalo se demokracie, ale 
myslely se tím politické strany. To bylo mnohým 
myslícím lidem odporné. Přitom se profesionální 
politikové stávali den ze dne bandou kořistníků, 
profitérů, korupčníků, kariéristů, kteří myslili 
především na svůj vlastní, osobní prospěch a tu 
a tam udělali také něco pro lid.

Co to jen připomíná?
Lubomír Modrovič
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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

Jednou za čas rozvíří poklidné vody 
Ostrova vášnivá diskuze o tom, zdali má 
mít naše město přízvisko nad Ohří, či ni-
koliv. Kdo první přišel s tímto označením, 
zřejmě již nezjistíme. Nicméně už novinář  
a spisovatel František Obrtel napsal v břez-
nu 1932 obšírný článek o Ostrovu, který 
v titulku nazval Ostrov nad Ohří. Nechci 
nikterak přidávat žhavé do ohně bouř-
livých diskuzí, ale rád bych zmínil jednu 
drobnost uvedenou právě v tomto článku. 
Autor kromě toho, že nastiňuje historii 
našeho města, se totiž také krátce věnu-
je správě ostrovského panství a polesí. Je 
zřejmé, že Obrtel ve svém článku čerpal 
z informační brožury, kterou v roce 1927 
vydala Správa státních lesů v Ostrově.

Ostrovské panství se po roce 1918 stalo 
majetkem státu a správu převzalo ředi-
telství Státních lesů a statků. Zdejší sprá-
va spadala pod ředitelství Státních lesů  
a statků v Brandýse nad Labem. Krátce po 
převratu vedl v Ostrově správu Státních 
lesů a statků lesmistr, pozdější lesní rada 
inženýr Rudolf Komárek. Roku 1926 je již 
jako správce zdejších lesů a statků uváděn 
lesní rada Antonín Zima. Ve 30. letech tuto 
funkci pak vykonával lesní rada Ing. Karel 
Navrátil. Správní službu zajišťoval jeden 
administrativně-technický úředník, který 
měl k dispozici čtyři nižší úředníky lesních 
služeb. Správa Státních lesů a statků Ost-
rov spravovala celkem 3 398 hektarů (ha), 
z toho 2 946 ha bylo lesní půdy, 316 ha 
představovala půda zemědělská. Dále zde 
bylo 125 ha rybníků a na neplodnou plo-
chu připadalo 11 ha. Spravovaná plocha 
zahrnovala celkem 6 polesí: Ostrov 248 ha, 
Stráň 365 ha, Velký Rybník 312 ha, Pernink 
665 ha, Pstruží 497 ha a Vlčinec 987 ha.  
O každé z polesí se staral jeden lesní. Po-

lesí bylo dále rozděleno na 13 hájenství. 
Správa Státních lesů a statků kromě lesní-
ho hospodářství, polí a rybníků spravovala 
také velkostatek v Dolním Žďáru, pivovar, 
mlékárnu, polní cihelnu a zahradnictví.  

Hlavním stromem ostrovských lesů byl 
smrk, 82 %, druhým v pořadí byla borovice 
z 15 %, jedle a modřín zabíraly pouhé 1 %, 
zbylá 2 % představoval buk a jiné listnaté 
stromy. Jedle téměř zcela vymizela. Ať už 
se o to v dávných dobách postarali uhlíři, 
kteří toto dřevo používali ke krytí milířů, 
nebo později intenzivní nárůst průmyslu 
ve zdejší krajině, a tím i zvýšený výskyt 
škodlivého kouře. Těžba se z 80 % soustře-
dila na užitkové dřevo. Pouze 20 % dřeva 
se těžilo jako palivové. Z horských oblastí 
bylo dřevo dodáváno především na malé 

pily a brusírny v Sasku. Polesí pod hora-
mi pak zásobovala dřevem pily v okolí 
Ostrova. Lovná zvěř byla zastoupena srn-
čím, zajícem, tetřevem, tetřívkem, slukou, 
bažantem, koroptví a ojediněle jeřábkem. 
Škodnou pak představovala liška, kuna  
a tchoř. Není bez zajímavosti, že podle 
autora informační brožury byl právě před 
100 lety, tedy v roce 1922, uloven v ostrov-
ském polesí poslední jelen. Zřejmě se ale 
správě Státních lesů a statků povedlo jele-
ny na bývalé panství brzo vrátit.

Důkazem nechť je nám přiložená foto-
grafie z polesí Vlčince, pořízená 25. srpna 
1933. Není bez zajímavosti, že pořízený 
snímek byl vyvolán v ostrovském fotoate-
liéru Roberta Busarella, který se nacházel 
v Jáchymovské ulici v domě čp. 182. Kam 
se asi poděly skleněné negativy z tohoto 
ateliéru? Snad se nám je někdy podaří na-
jít, tak abychom se mohli kochat i dalšími 
nádhernými snímky z Ostrova a okolí. 

Josef Macke

SPRÁVA OSTROVSKÉHO PANSTVÍ PO VZNIKU REPUBLIKY

Zaměstnanci lesní správy po roce 1945, snímek poskytl Milan Jandourek

 Jelen ulovený v roce 1933 v polesí Vlčinec, sbírka Josef Macke
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SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři Ostrovského měsíčníku, 
milí spoluobčané.

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

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

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

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

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

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

Jan Bureš
starosta města

DEN SE STAROSTOU
Tradiční Dny se starostou, které 

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

PROČ SE LÍBAT POD TŘEŠNÍ
První máj je  tradiční český svátek 

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

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

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

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

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

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

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

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

Dita Poledníčková
manažerka cestovního ruchu

MěÚ Ostrov

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

Úryvek z lyricko-epické básně Máj
Karel Hynek Mácha

Z REDAKČNÍ POŠTY

MODELÁŘSKÝ KLUB 
OSTROV ANI LETOS 
NEZAHÁLÍ
Pro letošní rok máme v plánu uspořádat 
10 soutěží leteckých modelářů a školení 
rozhodčích a bodovačů pro makety kate-
gorií F4C a F4H. Automodeláři uspořádají 
krajský přebor žáků v kategoriích PR 24-
16D a 2 soutěže dráhových modelů ka-
tegoriíPR 24, ES-G12. Dnes už máme za 
sebou školení rozhodčích a bodovačů ze 
dne 22. 1. a také veřejnou soutěž halových 
házedel kategorie F1N, která se létala  
29. 1. v hale TJ Ostrov. Té se zúčastnilo  
12 dospělých a 6 žáků. 
V kategorii mladších žáků zvítězila Ma-
rie Červená z MK 02 Ostrov, v kategorii 
starších žáků zvítězil Jiří Hloušek z LMK 
Kamenné Žehrovice a v seniorech zvítě-
zil Ing. Jan Procházka z LMK Panorama  
K. Vary.
Výsledkovou listinu, fota a vše o nás na-
jdete na stránkách www.mk02ostrov.
wbs.cz.
Každý zájemce o modelářství je v našem 
klubu vítán, věk ani pohlaví nerozhodují.

Karel Klingora 
předseda Modelářského klubu 02 Ostrov 

 

oddíl Sport pro všechny   TJ Ostrov 

 

zve děti z Ostrova a okolí 3 až 5 let 

na 
 

DĚTSKÝ PĚTIBOJ 

 na trojce 

úterý   v   17:
00 

hodin 

tělocvičny 3. ZŠ   Májová 

22. března 2022 

 

 
Disciplíny:  běh přes překážky        

    skok do výšky         

    hod  na cíl           

    skok daleký         

      kladinka          

 
Soutěž o pěkné ceny se koná v tělocvičnách ZŠ Májová  ( 3.ZŠ ) 

Přihlášky a trénink každé úterý, mimo prázdniny, v 17 hodin   

 
Je nutné mít vhodnou sportovní obuv do tělocvičny jak děti tak i  doprovod. 

Akci podporuje Město Ostrov, Statek Bor  ! 

Vážení čtenáři Ostrovského měsíčníku, dovol-
te mi, abych Vás v tomto článku ve zkratce se-
známil s některými skutečnostmi, které se týkají 
Ostrovské teplárenské, a. s.
Provoz nového kotle K5 na biomasu 

Na podzim minulého roku jsme uvedli do pro-
vozu nový biomasový kotel K5. Kotel má výkono-
vý rozsah 1,8 - 6 MW tepelných. Tento výkonový 
rozsah nám umožní bez problémů provozovat 
kotel i v letních měsících. Na konci listopadu byly 
provedeny garanční zkoušky a měření. Kotel splnil 
a mnohdy i překročil všechny garantované para-
metry. Ve srovnání se stávajícím biomasovým kot-
lem K4 má výrazně lepší účinnost, což přinese vý-
znamnou úsporu nákladů na palivo. Také regulace 
výkonu kotle je nesrovnatelně lepší než u stávají-
cího kotle. Pokud zadáme požadovaný jmenovitý 
výkon 6 MWt, tak skutečný výkon je v rozsahu od 
5,9 do 6,1 MWt, tj. prakticky stejně jako u plynové-
ho kotle. U stávajícího kotle K4 při požadovaném 
jmenovitém výkonu 8 MWt se skutečný výkon 
pohybuje v rozsahu od 3,5 do 9,5 MWt.

Po několika měsících provozu kotle musím 
ve shodě se všemi topiči konstatovat, že se nám 
podařilo vybrat opravdu velmi kvalitní kotel. Ve 
srovnání se stávajícím kotlem by se dalo říci, že 
je to „mercedes“.    
Spolehlivost stávajícího kotle K4 na biomasu

Kotel K4 je provozován od ledna 2017, provoz-
ní hodiny odpovídají cca 4 rokům běžného pro-
vozu. V poslední době jsme měli několik poruch 
na tlakovém celku kotle – vnitřním trubkovém 
výměníku tepla, který je umístěn v zadní části 
spalovací komory. Vlivem abraze (nadměrného 
otěru) dochází k zeslabení trubek a následně 
jejich proděravění, což má za následek nutnost 
odstavení kotle. Problémem je, že než je možné 

zahájit opravu, musí kotel vychladnout, což trvá 
minimálně dva dny (při venkovních teplotách 
pod nulou). Po opravě se musí kotel prohřívat 
a postupně uvádět do provozu, takže v reálu 
nemáme kotel k dispozici 4-5 dní, což může mít 
vzhledem k současným cenám a sjednanému 
množství plynu vliv na dodávky tepla. Zatím jsme 
měli to „štěstí“, že venkovní teploty nebyly nízké 
a dodávky tepla zajistily ostatní kotle. Pokud by 
byly teploty velmi nízké, mohlo by dojít ke krát-
kodobému částečnému omezení dodávek tepla. 

Již po první poruše výměníku tepla jsme ana-
lyzovali stav výměníku a rozhodli se pro výměnu 
všech trubek, kterou ale můžeme provést až po 
topné sezóně. Pro představu se jedná o 180 tru-
bek o celkové délce cca 600 m. Také jsme prově-
řovali všechny podklady k plánované údržbě na 
10 let provozu předané od výrobce kotle. Nut-
nost výměny výměníku tam nikde nebyla uvede-
na. Od provozovatele menšího kotle od stejného 
výrobce jsme se dozvěděli, že výměník mění kaž-
dé 4 roky. Kontaktovali jsme výrobce, který nám 
doporučil, abychom tam dali „tlustější“ trubku. 
Ani se jim nedivím, že ji tam nedali rovnou, když 
záruka na kotel byla pouze dva roky. Jako zá-
sadní problém vidím to, že za minulého vedení 
byla zvolena koncepce teplovodních kotlů místo 
horkovodních. Na teplovodní kotle nejsou prak-
ticky definovány žádné požadavky na materiály 
a pohlíží se na ně jako na „větší domácí kamna“. 
Po skončení záruky na kotel jsme za poslední  
3 roky vynaložili na opravy již cca 2,5 mil. Kč a le-
tos předpokládáme náklady na výměnu trubek 
cca 2 mil. Kč.

Tibor Hrušovský 
předseda představenstva

Ostrovská teplárenská, a. s.

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, A. S., INFORMUJE

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

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

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

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

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

Nabídka pozemků v Horním Žďáru
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INZERCE

INFORMACE O VYDÁNÍ

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

TERMÍN UZÁVĚRKY
Uzávěrka pro příspěvky a inzerci

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

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

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

ŠÉFREDAKTOR
Roman Kořinek

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

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

GRAFIKA A TISK

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

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

FOTOGRAFIE NA TITULNÍ STRANĚ

INZERCE

see. think. act.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji touto cestou 

celému kolektivu 
Očkovacího centra 
Nemocnice Ostrov 

za jejich profesionální 
i mimořádně lidský přístup.

Štěpánová Marie

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

Lukáš Lerch, Josef Macke, Dita Poledníčková,
Ema Dubová

REDAKČNÍ RADA (A-Z)

Vydáno dne 1. března 2022.

do dubnového čísla je 15. března.

Březen je Měsíc knihy. Městská knihovna 
připravila bohatý program. 
Foto: Dominika Dostálová

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

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

servis oken a dveří

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
Medevio
✓ 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 - 353 822 122

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
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SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři Ostrovského měsíčníku, 
milí spoluobčané.

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

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

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

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

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

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

Jan Bureš
starosta města

DEN SE STAROSTOU
Tradiční Dny se starostou, které 

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

PROČ SE LÍBAT POD TŘEŠNÍ
První máj je  tradiční český svátek 

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

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

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

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

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

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

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

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

Dita Poledníčková
manažerka cestovního ruchu

MěÚ Ostrov

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

Úryvek z lyricko-epické básně Máj
Karel Hynek Mácha

VÝHERNÍ KŘÍŽOVKA

Vážení čtenáři, 
správné znění tajenky křížovky z minulého 

čísla je Jiří Donda.  Z úspěšných luštitelů jsme 
vybrali Hanu Jiráskovou z Ostrova, která si 
může v infocentru domu kultury vyzvednout 
dvě volné vstupenky na vybrané představení 
Domu kultury Ostrov. 

Tajenku křížovky z tohoto čísla zašlete nejpoz-
ději do 15. března na e-mail: mesicnik@ostrov.cz; 
případně doručte do Infocentra v Domu kultury 
Ostrov, Mírové náměstí 733, v zalepené obálce, 
označené „Ostrovský měsíčník“. Vždy uveďte celé 
své jméno a kontakt na vás. Ze správných odpově-
dí opět vylosujeme výherce, který získá vstupenky 
na některou z kulturních akcí Domu kultury Ost-
rov. Jméno výherce zveřejníme v Ostrovském mě-
síčníku. Redakce měsíčníku vám děkuje za zájem  
o křížovku a přeje příjemné chvíle při luštění.

Tvorbu křížovky zajišťuje grafická společnost 
Alfasoft, s. r. o.

V tajence čísla tohoto měsíce se skrývá odda-
ný vyznavač dýmky, milovník swingové hudby  
a hrdý Chod, který je synonymem ostrovské 
atletiky. Pocházel z Domažlic, kde se narodil 
16. září 1943, tedy ještě za války, a jméno, které 
mu rodiče vybrali, bylo přáním, aby nastal mír. 
Ačkoli do Ostrova (viz tajenka) přišel se svou 
ženou v roce 1964 na pouhé dva roky za prací 
v BPO, podkrušnohorské město se mu stalo do-
movem na celý život, během něhož zde kromě 
dvou svých dětí vychoval celou řadu úspěšných 
atletů, jako jsou např. Radek a Štěpán Křížovi, 
Jaroslav Jirman, Jiří Efenberger, Kateřina Jatiová, 
Tereza Indrová (roz. Nozarová), Lenka Pelcová 
(roz. Jírovská), Eva Zekuciová (roz. Kuchtová), 
Petr Pavelka a Iveta Wohlmutová. Poslední čtyři 
navíc obětavě převzali štafetu a trénují v Ostro-
vě dál. Jeho dalším dítětem se stal i tradiční zá-
vod Ostrovská míle, která se v 90. letech běhala 
na Hlavní třídě. Organizoval i Běh Terryho Foxe 
a Běh 17. listopadu.  

V roce 1999 mu byl udělen čestný titul Ob-
čan města Ostrova a dnes je po něm pojme-
nován atletický stadion v našem městě, kde se 
každoročně běhá, tak jako po jeho otci v Do-
mažlicích, memoriál a kde můžete každý všed-
ní den vidět trénovat děti pod vedením jeho 
pokračovatelů. Zemřel 5. prosince 2017. 

(red)
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INZERCE

INFORMACE O VYDÁNÍ

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

TERMÍN UZÁVĚRKY
Uzávěrka pro příspěvky a inzerci

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

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

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

ŠÉFREDAKTOR
Roman Kořinek

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

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

GRAFIKA A TISK

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

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

FOTOGRAFIE NA TITULNÍ STRANĚ

INZERCE

see. think. act.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji touto cestou 

celému kolektivu 
Očkovacího centra 
Nemocnice Ostrov 

za jejich profesionální 
i mimořádně lidský přístup.

Štěpánová Marie

TAJENKA KŘÍŽOVKY O CENY

MODULÁRNÍ DOMY
BYDLENÍ NA KLÍČ DO 2-3  MĚSÍCÚ

STAVBA K DOKONČENÍ
OD 415 000 KČ

VÝROBNÍ  HALA: ZÁVODU MÍRU 90, 36017 
KARLOVY VARY - STARÁ ROLE
TEL.: ODBORNÝ KONZULTANT

+420 608 030 246
MAIL: DOMYELEMENT@EMAIL.CZ
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2. března – 24. dubna 2022, Stará radnice Ostrov
Vernisáž výstavy 2. března v 17:30, hudební doprovod Marek Borský a Tomáš Mauer
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Vstupné: 60 Kč, 50% sleva děti, studenti, senioři a ZTP, 150 Kč rodinné 
Otevírací doba: Út–Pá 13:00–17:00, So–Ne 11:00–17:00, pokladna v podloubí Staré radnice

DALŠÍ VÝSTAVA,  
NA KTEROU  
NIKDO 
NEPŮJDE

Výstava  
surrealistických  
obrazů  
místního 
výtvarníka  
a písničkáře
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