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

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

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

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

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

Nabídka pozemků v Horním Žďáru

INZERCE
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SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři Ostrovského měsíčníku, 
milí spoluobčané.

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

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

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

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

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

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

Jan Bureš
starosta města

DEN SE STAROSTOU
Tradiční Dny se starostou, které 

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

PROČ SE LÍBAT POD TŘEŠNÍ
První máj je  tradiční český svátek 

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

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

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

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

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

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

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

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

Dita Poledníčková
manažerka cestovního ruchu

MěÚ Ostrov

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

Úryvek z lyricko-epické básně Máj
Karel Hynek Mácha

AKTUALITY

SLOVO STAROSTY

KLÁŠTERNÍ SLAVNOSTI 2022 ANEB BUDIŽ SVĚTLO, BUDIŽ HUDBA

POŘÁD JE CO OPRAVOVAT

Vážím si zlatých českých ručiček
Většinu návštěv mojí starostovské kan-
celáře překvapí, kolikery jsou v ní hodi-
ny a hlavně hodinky. Když občas některé 
z nich natáhnu, tak je to u mě jako v ho-
dinářském krámu, tikot hodin přehlušuje 
všechny ostatní zvuky. Přátelé, kteří mě 
znají déle, kroutí hlavou, protože by je ni-
kdy nenapadlo, že zrovna já budu sbírat 
hodinky. Tuto zálibu mám již několik let, 
ale před dvěma lety dostala jiný rozměr. 
Náhodou jsem totiž zabrousil na aukční 
portál a padly mi do oka primky, které 
jsem kdysi dostal jako kluk. A tak jsem 
na ně přihodil a vyšlo to. Tehdy se u mě 
projevila vášeň pro hodinky téhle značky  
a já začal pronikat do tajů téhle kdysi u nás 
jediné hodinářské firmy. 
Chytlo mě to tak, že se pravidelně dívám 

na aukční portály, co nového je v nabíd-
ce. Občas se mi podaří sehnat zajímavý 
kousek s ještě zajímavější historií. Napří-
klad automaty, které měl československý 
diplomat v Jordánsku. Nebo jedny z úplně 
prvních hodinek, které se po válce u nás 
vyráběly. Ty se ale ještě nejmenovaly Prim, 
ale Spartak. A jak vášni k české hodinářské 
značce postupně propadám, rozrůstá se 
i moje sbírka.  Dnes v ní najdete primky 
sportovní i automaty, elegantní i kapesní, 
bruselské, digitálky, šachové i metronom. 
Díky našemu ostrovskému hodináři 
panu Šimonovi, který je umí opravit, jsou 
všechny moje sběratelské kousky funkční. 
Sbírka se utěšeně rozrůstá a snad jen jiný 
sběratel může pochopit to napětí a pak 
tu radost, když rozbaluji balíček, který 
mi přišel. Dnes už mi ale balíčkem chodí 
tak jedny hodinky měsíčně, protože těch, 
co bych ještě chtěl do sbírky, už je málo, 
nebo jsou velmi drahé. A jak tak žiji ve 
svém krásně tikajícím světě, všiml jsem si 
jedné zajímavosti. Když se dnes podíváte 
některému muži na ruku, tak většinou má 
hodinky velké, až obrovské, kdežto ty nej-
starší hodinky z padesátých a šedesátých 
let jsou relativně malé. Určitě to nebylo 
tím, že by naši otcové a dědové byli men-
šího vzrůstu nebo měli menší ruce. Spíše 
si to vykládám tím, že tehdejší hodináři 
chtěli ukázat, že umí miniaturizovat. Že se 
umí poprat s těmi titěrnými součástkami  
a sestavit je do pouzdra tak, aby fungovaly. 

Aby kolečko zapadlo do kolečka a celý ho-
dinový strojek se rozběhl v tom krásném 
rytmu tik tak tik tak. Ať jsem nad tím totiž 
přemýšlel ze všech stran, tak mě lepší vy-
světlení nenapadlo.
A zatímco dříve byla zručnost hodinářů 
brána tak nějak samozřejmě, v dnešním 
světě elektroniky, tištěných plochých spo-
jů a čipů je velmi cenná. Zkuste se podívat, 
za kolik se dnes prodávají nové ručně sklá-
dané výrobky pod značkou Prim z Nového 
Města nad Metují. Už to totiž dávno není 
značka běžných hodinek, ale luxusní zboží. 
A já coby vášnivý sběratel a milovník této 
značky jsem moc rád, že se jedná o českou 
a kvalitní značku, která se postupně, ale 
jistě vrací na výsluní.

Jan Bureš
starosta města Ostrova

DEN 
SE STAROSTOU
Zveme vás na tradiční den se sta-
rostou, který se uskuteční v pondělí  
30. května 2022 od 15 hodin na 
Městském úřadě Ostrov v zasedací 
místnosti rady města.

Srdečně Vás všechny zveme na tradič-
ní akci pro celou rodinu, která se koná 
v neděli 8. května 2022 v klášterním are-
álu. V letošním roce je hudební program 
koncipován jako přehlídka křesťanských 
kapel. V průběhu dne se můžete těšit na 
nabídku různých stylů, od řady skvělých 
muzikantů. Hudebním vyvrcholením 
bude koncert legendárního Ládi Křížka 
(Vitacit, Citron, Kreyson…) a setkání s po-

pulárním knězem Zbigniewem Czendli-
kem. I letos bude připraveno občerstvení 
a bohatý doprovodný program pro děti 
i dospělé. Podrobný program najdete na 
zadní straně Ostrovského měsíčníku nebo 
na webu www.icOstrov.cz/klasterní-slav-
nosti. 

Těšíme se na setkání s Vámi. 
Marek Poledníček

místostarosta města Ostrova

V průběhu letošního léta proběhne 
celá řada investičních akcí. V první řadě 
po několika letech odkládání v termínu 
červen až září dokončíme rekonstrukci 
ulice Odborů. Dosud nám v tom brá-
nily aktivity společností ČEZ a VaK. 
Předpokládané náklady jsou 8,5 mil. 
Kč. Ve stejném termínu připravujeme 
také rekonstrukci Tylovy ulice. Kromě 
nezbytné opravy povrchů zde vznikne 
několik nových parkovacích míst, která 

budou opět provedena vsakovací dlaž-
bou. Tato akce si vyžádá 9,5 mil. Kč.  
O letošních prázdninách proběhne také 
citlivá rekonstrukce jednoho z chodníků 
v Krušnohorské ulici, která si klade za 
cíl nahradit dosluhující živici dlažbou. 
Navržené řešení zlepší podmínky pro 
„život“ zřejmě nejstaršího stromořadí 
v Ostrově a zároveň zde bude rekon-
struována zastávka městské autobuso-
vé dopravy. Náklady na opravy v této 

části města odhadujeme na 1,4 mil. Kč.  
Přesná částka vyjde z výběrového řízení. 
Jsme si vědomi, že stavební činnost zasa-
huje do života obyvatel města, ale věří-
me, že přinese pozitivní výsledky. Bude-
me se proto snažit, aby omezení byla jen 
nezbytně nutná, a již dnes děkujeme za 
trpělivost a pochopení. 

Marek Poledníček
místostarosta města Ostrova
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AKTUALITY

PRACOVNÍK INFORMAČNÍHO
CENTRA NA ZÁMKU
Předpokládaný nástup: KVĚTEN/ČERVEN 2022

Nabízíme:
Práci na DPP nebo DPČ | 120 Kč / hod. (zástup
v době volna, nemoci či dovolené) | pracovní doba
dle dohody či směnná (tzv. krátký / dlouhý týden –
ob víkend) | max. 42,5 hod. týdně.

Požadované předpoklady:
Zájem o historii, památky, kulturní dění a celkový
kulturní přehled výhodou | znalost místního
prostředí (orientace ve městě, přehled nejvýznam-
nějších cílů v místě a okolí) | základní znalost práce
na PC | výhodou alespoň částečná znalost NJ jazyka
(není podmínkou) | příjemné vystupování, dobré
komunikační schopnos�

Náplň práce:
Zajištění chodu Infocentra | každodenní komunikace
s klienty | poskytování informací o kulturním dění ve
městě, turis�ckých cílech atd. | administra�vní
činnos� spojené s provozem.

PRŮVODCE AREÁLU RUDÉ VĚŽE
SMRTI
Předpokládané období: ČERVEN – ZÁŘÍ 2022

Nabízíme:
Práci na DPP 120 Kč / hod. | práce o víkendech
od 10 do 16 hod. (střídání se s více brigádníky,
tzn. nebude se jednat o práci každý víkend).

Požadované předpoklady:
Zájem o historii, památky | znalost místního pro-
středí, orientace ve městě, přehled významných cílů
v okolí | základní znalost práce na PC | příjemné
vystupování, dobré komunikační schopnos�

Náplň práce:
Průvodcování návštěvníků po areálu Rudé věže smr�
(materiály k průvodcování budou k dispozici).

HLEDÁME BRIGÁDNÍKY

V PŘÍPADĚ ZÁJMU PIŠTE NA EMAILOVOU
ADRESU DPOLEDNICKOVA@OSTROV.CZ
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Zájem o historii, památky, kulturní dění a celkový
kulturní přehled výhodou | znalost místního
prostředí (orientace ve městě, přehled nejvýznam-
nějších cílů v místě a okolí) | základní znalost práce
na PC | výhodou alespoň částečná znalost NJ jazyka
(není podmínkou) | příjemné vystupování, dobré
komunikační schopnos�

Náplň práce:
Zajištění chodu Infocentra | každodenní komunikace
s klienty | poskytování informací o kulturním dění ve
městě, turis�ckých cílech atd. | administra�vní
činnos� spojené s provozem.

PRŮVODCE AREÁLU RUDÉ VĚŽE
SMRTI
Předpokládané období: ČERVEN – ZÁŘÍ 2022

Nabízíme:
Práci na DPP 120 Kč / hod. | práce o víkendech
od 10 do 16 hod. (střídání se s více brigádníky,
tzn. nebude se jednat o práci každý víkend).

Požadované předpoklady:
Zájem o historii, památky | znalost místního pro-
středí, orientace ve městě, přehled významných cílů
v okolí | základní znalost práce na PC | příjemné
vystupování, dobré komunikační schopnos�

Náplň práce:
Průvodcování návštěvníků po areálu Rudé věže smr�
(materiály k průvodcování budou k dispozici).

HLEDÁME BRIGÁDNÍKY

V PŘÍPADĚ ZÁJMU PIŠTE NA EMAILOVOU
ADRESU DPOLEDNICKOVA@OSTROV.CZ

PRACOVNÍK INFORMAČNÍHO
CENTRA NA ZÁMKU
Předpokládaný nástup: KVĚTEN/ČERVEN 2022

Nabízíme:
Práci na DPP nebo DPČ | 120 Kč / hod. (zástup
v době volna, nemoci či dovolené) | pracovní doba
dle dohody či směnná (tzv. krátký / dlouhý týden –
ob víkend) | max. 42,5 hod. týdně.

Požadované předpoklady:
Zájem o historii, památky, kulturní dění a celkový
kulturní přehled výhodou | znalost místního
prostředí (orientace ve městě, přehled nejvýznam-
nějších cílů v místě a okolí) | základní znalost práce
na PC | výhodou alespoň částečná znalost NJ jazyka
(není podmínkou) | příjemné vystupování, dobré
komunikační schopnos�

Náplň práce:
Zajištění chodu Infocentra | každodenní komunikace
s klienty | poskytování informací o kulturním dění ve
městě, turis�ckých cílech atd. | administra�vní
činnos� spojené s provozem.

PRŮVODCE AREÁLU RUDÉ VĚŽE
SMRTI
Předpokládané období: ČERVEN – ZÁŘÍ 2022

Nabízíme:
Práci na DPP 120 Kč / hod. | práce o víkendech
od 10 do 16 hod. (střídání se s více brigádníky,
tzn. nebude se jednat o práci každý víkend).

Požadované předpoklady:
Zájem o historii, památky | znalost místního pro-
středí, orientace ve městě, přehled významných cílů
v okolí | základní znalost práce na PC | příjemné
vystupování, dobré komunikační schopnos�

Náplň práce:
Průvodcování návštěvníků po areálu Rudé věže smr�
(materiály k průvodcování budou k dispozici).

HLEDÁME BRIGÁDNÍKY

V PŘÍPADĚ ZÁJMU PIŠTE NA EMAILOVOU
ADRESU DPOLEDNICKOVA@OSTROV.CZ

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

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

servis oken a dveří

Ve čtvrtek 19. 5. 2022 od 18.00 hod. se 
ve Dvoraně ostrovského zámku uskuteč-
ní slavnostní předávání ocenění „Občan 
města roku“ a „Sportovec roku“ 2021. Po 
ukončení oficiální části podvečera bude 
následovat koncert klasických a populár-
ních melodií v podání souboru Trio Pia-
cere (Michaela Petrová – flétna, Bohumila 
Trachtová – klarinet, Hana Janoušková 
– violoncello). Hudební vystoupení bude 

poděkováním nejen všem nominovaným, 
ale rovněž i ostatním výjimečným obča-
nům, kteří se v minulém roce aktivně za-
pojili do života města – např. v době boje 
s koronavirovou pandemií. 
Vstup volný do obsazení kapacity sálu

Zuzana Železná
Odbor kanceláře starosty a vnitřní správy 

Městský úřad Ostrov

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ OCENĚNÍ VE 
DVORANĚ ZÁMKU – POCTA VÝJIMEČNÝM

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ MĚSTA OSTROV
Poslední únorovou sobotu byli v obřad-

ní síni na Staré radnici v Ostrově přivítáni 
noví občánci města Ostrov. 

Po vystoupení žáků dramatického sou-
boru ZUŠ Ostrov a dojemném proslovu 
starosty města Jana Bureše bylo přivítáno 
15 dětí. Rodičům a dětem bylo popřáno 
především hodně zdraví, lásky a rodinné-
ho štěstí. Děti obdržely pamětní mince  
a pamětní listy, dárečky od Městské 
knihovny Ostrov a maminky dostaly ky-
tičku. Nechybělo ani společné focení u ko-
lébky s panem starostou a Sibyllou Augu-
stou. Fotografie z vítání občánků je možné 
si vyzvednout na Městském úřadě Ostrov, 
v kanceláři A111 v přízemí. 

Další vítání občánků bude probíhat ve 
dnech 25. 6. 2022 a 5. 11. 2022. 

Zájemci o vítání občánků v těchto ter-
mínech se stále mohou hlásit, a to e-mai-
lem na adrese acermakova@ostrov.cz nebo 
mschmiedova@ostrov.cz. Dále telefonicky 
na číslech 354 224 826, 354 224 812 nebo 
osobně na Městském úřadě Ostrov, v kan-
celáři č. 111 v přízemí. 
K přihlášení je nezbytné uvést: 
– jména a příjmení obou rodičů
– jméno (jména) a příjmení dítěte
– trvalý pobyt
– datum a místo narození dítěte
– telefonický kontakt či e-mail alespoň na 
jednoho z rodičů

Markéta Schmiedová
terénní sociální pracovník,  

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
Městský úřad Ostrov

Trio Piacere
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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

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKU MEZI OBCHODNÍMI DOMY 
TESCO A KAUFLAND ČEKÁ REKONSTRUKCE

Okružní křižovatku mezi obchodními domy Tesco a Kaufland čeká rekonstrukce

 

 

Okružní křižovatku mezi obchodními domy Tesco a Kaufland čeká 
rekonstrukce 
Zvýšení bezpečnosti chodců i řidičů je kromě nezbytné opravy hlavním důvodem rekonstrukce 
jedné z nejfrekventovanějších okružních křižovatek v Ostrově.  

V rámci úprav okružní křižovatky bude stávající místo pro přecházení na její jižní větvi upraveno na 
přechod pro chodce, který bude oboustranně osvětlen svítidly. Dále dojde k úpravě tvaru a k 
šířkovému uspořádání křižovatky, k opravě živičného povrchu vozovky a zlepšení odvodnění. 
Předpokládá se, že stavební úpravy budou zahájeny v průběhu května a ukončeny na konci července. 
Po dobu provádění stavebních prací bude v křižovatce omezen silniční provoz částečnými uzavírkami. 
K úplné uzavírce křižovatky v řádech několika hodin pak dojde při provádění opravy živičného 
povrchu, přičemž snahou bude provádět tyto práce mimo otevírací dobu obou velkoprodejen. Přesný 
termín a způsob uzavírek budou po vydání příslušných povolení ze strany silničního správního úřadu 
zveřejněny na webových stránkách a sociálních sítích města. Předpokládaná cena stavebních úprav je 
1 581 420 Kč vč. DPH. Náklady ve výši 982 845 Kč pokryje dotace Evropského fondu pro regionální 
rozvoj.  

Hana Špičková 
vedoucí odboru městských investic a správy 

 

 

Pátrání po motocyklistovi, který na svě-
telné křižovatce v Ostrově srazil chodce  
a poté z místa dopravní nehody odjel, 
aniž splnil povinnosti řidiče, zaměstnalo 
hlídku městské policie. Ta začala pátrat  
v kamerovém systému, kde nalezla zá-
znam z incidentu, kdy na zelenou přechá-
zel chodec a z levé strany se k němu přiřítil 
muž na skútru. 

„Motocyklista poškozeného chodce 
srazil a přivodil mu zranění hlavy. Na ka-
merách bylo vidět, že řidič s poškozeným 
gestikulují a řidič poté odjíždí směrem 
na Jáchymov. Naše hlídka proto vyjela 
k místu, kde byl skútr naposledy viděn  
a dle záznamu odbočil k nedaleké budově. 
Hlídka prověřila celou budovu, kde v ko-
čárkárně nalezla poškozený skútr odpoví-
dající popisu,“ říká velitel Městské policie 
Ostrov Ladislav Martínek s tím, že hlídka 
následně vypátrala řidičův byt, kde se ale 
dotyčný nenacházel. 

Dle sousedů byl v práci, ale měl se za-
nedlouho vrátit zpět domů. Hlídka proto 
vyčkala a posléze ztotožnila řidiče, který se 
na místě ke svému činu přiznal. Sdělil však, 
že mu poškozený řekl, že je v pořádku  
a žádnou pomoc nepotřebuje. Muž vyčkal 
s hlídkou městské policie do příjezdu ko-
legů ze státní policie, kteří si na místě ce-
lou věc převzali k dalšímu šetření.

Další zásah strážníků byl o poznání složi-
tější. Přijali totiž oznámení, že se v jednom 
z vchodů v Jungmannově ulici schovává 
dívka, kterou chce zabít její přítel. Na mís-
to proto okamžitě vyjela hlídka městské 
policie, která na místě zjistila zmatenou 
dívku ukazující na muže v dáli. Dle jejích 
slov se mělo jednat o přítele, který ji chce 
fyzicky zlikvidovat.

„Při dalším šetření se ale ukázalo, že 
muž vůbec nebyl dívčin přítel, ale šel pou-
ze z nedaleké hospody a dotyčnou vůbec 
neznal a ublížit jí také nechtěl. Mezitím co 

hlídka hovořila s mužem, dívka zaběhla do 
vchodu. Tam ji strážníci posléze následo-
vali a v mezipatře ji dostihli. Mladá žena na 
hlídku už čekala s nožem v ruce a s poře-
zanou rukou. Stále přitom opakovala, že ji 
chce její přítel zabít. Strážníci ženu vyzvali, 
aby odhodila nůž a uklidnila se. Nůž od-
hodila, avšak stále opakovala, že nechce 
zemřít a ať hlídka zabarikáduje dveře  
a zavře všechny schránky, aby se do vcho-
du nikdo nedostal,“ pokračuje dále velitel 
ostrovských strážníků. 

Kvůli zranění na ruce byla ženě přivolá-
na RZS, která ji na místě ošetřila a pak za 
doprovodu hlídek MP a PČR převezla na 
psychiatrické oddělení v Ostrově. Mladá 
žena začala být v sanitce agresivní a její 
agresivita se dále stupňovala až do fáze, 
kdy musela být v nemocnici přikurtována 
personálem.

(kor)

STRÁŽNÍCI PÁTRALI PO ŘIDIČI A ZABRÁNILI SEBEVRAŽDĚ

SVOZ NEBEZPEČNÉHO 
ODPADU A SPOTŘEBIČŮ - 
JARO 2022
Svoz nebezpečného odpadu a elektrospo-
třebičů je součástí jarního úklidu a bude 
proveden dle tohoto časového harmono-
gramu. Svoz bude proveden pouze osob-
ním předáním u vozidla svozové firmy 
Marius Pedersen, a. s.
21. 5. 2022 (sobota) – zastávky obce:
Kfely (odbočka u paneláku) 8.00–8.20 hod.
Kfely (zastávka cyklotrasy) 8.25–8.45 hod.
Hluboký (u trafa) 8.50–9.10 hod.
Horní Žďár (RD za trafem) 9.15–9.35 hod.
Horní Žďár (u „Václava“) 9.40–10.00 hod.
Vykmanov 10.05–10.25 hod.
Dolní Žďár (u autoopravny) 10.30–10.50 hod.
Maroltov  11.00–11.20 hod.
Květnová (obchod) 11.25–11.45 hod.
Květnová (panelák) 11.45–12.05 hod.
Mořičov (náměstí)  12.20–12.40 hod.

Hana Špičková
vedoucí Odboru městských investic a správy

Městský úřad Ostrov

Narození
Přistěhovalí
Odstěhovalí
Úmrtí
Stav obyvatel k 07. 04. 2022
Uzavření manželství

6
37
24
20
15 848
0

Statistika města Ostrova 
březen 2022

Zvýšení bezpečnosti chodců i řidičů je 
kromě nezbytné opravy hlavním důvo-
dem rekonstrukce jedné z nejfrekvento-
vanějších okružních křižovatek v Ostrově. 

V rámci úprav okružní křižovatky bude 
stávající místo pro přecházení na její jižní 
větvi upraveno na přechod pro chodce, 
který bude oboustranně osvětlen svítidly. 
Dále dojde k úpravě tvaru a k šířkovému 
uspořádání křižovatky, k opravě živičného 
povrchu vozovky a zlepšení odvodnění. 
Předpokládá se, že stavební úpravy budou 
zahájeny v průběhu května a ukončeny na 
konci července. Po dobu provádění sta-
vebních prací bude v křižovatce omezen 
silniční provoz částečnými uzavírkami. 
K úplné uzavírce křižovatky v řádech něko-

lika hodin pak dojde při provádění opravy 
živičného povrchu, přičemž snahou bude 
provádět tyto práce mimo otevírací dobu 
obou velkoprodejen. Přesný termín a způ-
sob uzavírek budou po vydání příslušných 
povolení ze strany silničního správního úřa-
du zveřejněny na webových stránkách a so-
ciálních sítích města. Předpokládaná cena 
stavebních úprav je 1 581 420 Kč vč. DPH. 
Náklady ve výši 982 845 Kč pokryje dotace 
Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

Hana Špičková
vedoucí odboru městských investic a správy
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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

Cestovní ruch je definován jako činnost 
osob cestujících na přechodnou dobu do 
místa mimo domov, a to na kratší dobu. 
Cestuje se za účelem poznávání, rekreace, 
sportu, ale také obchodních jednání. Měs-
to Ostrov o turisty stojí a snaží se myslet 
jak na pestrou turistickou nabídku, tak 
na komfort pohybu zde ve městě. Téma 
bezbariérovosti města je tak stále živé.  
V rámci komunitního plánování sociál-
ních služeb v Ostrově se pravidelně schá-
zí Pracovní skupina seniorů a zdravotně 
postižených. Na jednáních této pracovní 
skupiny se řeší i problematika mapová-
ní bezbariérovosti a přístupnosti budov  
a dalších veřejných prostor ve městě Os-
trově, které vychází z priorit specifických 
skupin občanů (zdravotně postižených, 
starších občanů a rodin s kočárky).

Dle slov vedoucí odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví Ing. Kateřiny Matyášové 
z pravidelného mapování bariér vyplývá 
vždy řada poznatků a návrhů na možné 
úpravy, které by v budoucnu usnadni-
ly orientaci a pohyb po městě osobám 
s omezenou schopností pohybu a orienta-
ce, starším, méně pohyblivým občanům, 
ale třeba i zmiňovaným rodinám s kočár-
ky. Získané poznatky z terénního šetření 
jsou doplňovány fotografiemi a následně 
slouží jako podklad pro zpracování bezba-
riérové mapy města Ostrova, která je tím-
to způsobem pravidelně aktualizována. 

V měsíci květnu a červnu je plánováno 
mapování bezbariérovosti vlakového a au-
tobusového nádraží v našem městě a také 
na Poliklinice Ostrov. Tato místa by je nově 
měla splňovat, uzavřela vedoucí odboru.

Jak si mapu bezbariérovosti zobrazit?  
Na tomto odkazu https://bit.ly/postrov 

vpravo v legendě zaškrtněte Turistickou 
mapu a dole Mapu přístupnosti. Objeví se 
vám turistická mapa s piktogramy. Právě 
zde můžete sledovat, jaká místa ve městě 
jsou jak přístupná a jak postupně přibývají. 
Přehled toalet s tzv. Euroklíčem 
Velmi podstatnou věcí pro turisty s handi-
capem je přehled toalet s tzv. Euroklíčem. 

V Ostrově jsou to tato místa:
Cyklistické odpočívadlo, 
Krušnohorská 197, Ostrov 
(Historická železniční zastávka)
Městský úřad, Jáchymovská 1, Ostrov 
(ze strany od Pohledové zdi)
Mírové náměstí, Masarykova ulice vedle 
autobusové zastávky
Vlakové nádraží – železniční stanice Ost-
rov, Nádražní 256
Zajímalo by Vás, jaké jsou podmínky získá-
ní Euroklíče a poté využívání WC zdarma? 
A víte, že Euroklíč mohou získat i rodiny 
s dětmi?
Výhradním distributorem „Euroklíčů“  
a „Eurozámků“ pro osoby se zdravotním 
postižením a pro provozovatele veřejně 
přístupných objektů v rámci celé ČR je 
NÁRODNÍ RADA OSOB SE ZDRAVOT-
NÍM POSTIŽENÍM ČR (NRZP ČR).
Kdo může získat zdarma dotovaný Euroklíč?
a) Každý člověk se zdravotním postižením, 
držitel průkazu TP, ZTP a ZTP/P, držitel 
WC karty, diabetik, stomik, onkologický 
pacient, lidé s roztroušenou sklerózou, 
Parkinsonovou chorobou, cystickou fibró-
zou a dalšími diagnózami. 
b) Euroklíč si mohou zdarma dlouhodobě za-
půjčit také osoby pečující o děti do tří let, a to 
na krajských pracovištích Sítě pro rodinu, z. s. 
Centrálním distribučním místem Euroklí-
čů pro KV kraj je Regionální pracoviště 
NRZP ČR pro Karlovarský kraj, www.nrzp.

cz, Jugoslávská 3/1706, 360 01 Karlovy 
Vary, mob.: 736 751 205.
Euroklíče rovněž distribuuje: 
Centrum pro zdravotně postižené Karlo-
varského kraje, o. p. s., 
www.sluzbypostizenym.cz, 
Sokolovská 119/54, 360 05 Karlovy Vary, 
mob.: 603 725 000.
Euroklíč si mohou dlouhodobě zapůjčit  
i rodiče dětí do tří let prostřednictvím Sítě 
pro rodinu, z. s., e-mail: info@sitprorodinu.
cz, tel.: 602 178 882, www.sitprorodinu.cz.
Bezbariérové toalety v České republice 
osazené Eurozámkem je možné dohledat 
v aplikaci Euroklíčenka, kterou si lze nain-
stalovat do „chytrého mobilního telefonu“ 
pod ikonou Obchod Play.
Více informací zde: 
www.eurokeycz.com
Ostrovské objekty nejvíce navštěvované 
turisty s handicapem: 
Zámek Ostrov – má bezbariérový přístup 
po celém objektu vč. expozic
Klášterní areál Ostrov – nemá bezbariéro-
vý přístup 
Stará radnice – není bezbariérový přístup, 
lze se dostat bezbariérově do galerie Pod-
houbí
Dům kultury Ostrov – má bezbariérový 
přístup

Dita Poledníčková  
ve spolupráci s odborem  

sociálních věcí a zdravotnictví 

BEZBARIÉROVOST A PŘÍSTUPNOST BUDOV MĚSTA OSTROVA…

V Ostrově se problematice bezbariérovosti věnuje velká pozornost

JAK PRACUJE ČLOVĚK V TÍSNI 
Klientka oslovila naši kolegyni ze sociál-

ních služeb v naší kanceláři v Ostrově. Po-
třebovala pomoct, jednalo se o rozchod  
s přítelem, který nebyl úplně snadný. Krize 
vztahu skončila před soudem a celá situace 
zapříčinila špatný psychický stav klientky, 
zhoršení komunikace mezi matkou a dítě-
tem, a to byl právě moment, kdy klientka 
potřebovala v tak těžké situaci najít pod-
poru. V rámci sociální aktivizace pro rodiny  
s dětmi začala společná spolupráce. Ná-

sledně se ukázaly další problémy, které  
klientka potřebovala vyřešit. Byla to pomoc  
s hledáním bydlení a pomoc v komunika-
ci se školou. Díky podpoře a motivaci naší 
kolegyně našla klientka pocit bezpečí a po-
rozumění. Její psychický stav se začal zlep-
šovat a následně i stav jejího dítěte. 

Díky tomu byla po nějakém čase schop-
na nastoupit do rekvalifikačního kurzu, 
který úspěšně dokončila, a je na sebe hrdá, 
že situaci zvládla. 

S pomocí kolegyně se vyřešily i problé-
my ve škole a k dítěti byla přijata asistent-
ka pedagoga. 

Zdánlivé maličkosti, díky kterým se 
pomohlo mladé ženě najít ztracenou se-
bedůvěru, zastavit její špatnou sociální 
situaci, a v tomto případě dokonce zlepšit 
celkový stav nejen klientky, ale i její dcery.

Gabriela Štěrbová
Člověk v tísni
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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

Dobrý den, moc nás těší, že jste se rozhodla 
poskytnout krátký rozhovor do městských 
novin s názvem Ostrovský měsíčník. Oslo-
vili jsme Vás proto, že se město Ostrov od 
samého počátku ruské invaze snaží pomá-
hat uprchlíkům z Ukrajiny s jejich poby-
tem v ČR a zajištěním základních potřeb.  
První a nejdůležitější samozřejmostí pro 
město Ostrov bylo připravit v rámci mož-
ností ubytování, nyní se aktivně zabýváme 
pomocí zařazení do školního systému, 
výukou českého jazyka pro Ukrajince, bu-
deme organizovat setkání v domě kultury 
s Ukrajinci, kteří zde v Ostrově jsou, atd.  
Odkud jste se k nám dostala? 
Přišli jsme z Dněpropetrovské oblasti 
z města  Krivoj Rog (průmyslové město na 
jižní Ukrajině s 634 tis. obyvateli).
Jak probíhal Váš odjezd z Ukrajiny? 
Prakticky během jednoho dne jsme se 
rozhodli, že pojedeme. Autem už jsme se 
ale báli cestovat kvůli ostřelování někte-
rých oblastí a slyšeli jsme už o zácpách na 
silnicích. Je to přece jen 1 000 km na hra-
nice s Polskem. Jeli jsme vlakem z Krivého 
Rogu do Lvova, pak autobusem do Krakova  
a pak autobusem do Prahy a Karlových Varů. 
Tam jsme věděli, že na nás bude čekat naše 
dlouholetá známá paní Samková. U té jsme 
také našli na přechodnou dobu ubytování.
Přišla jste sama, nebo s rodinou?
Přijela jsem se švagrovou. Já mám děti Leru 
– 8 let a Arťoma – 16 let a švagrová dce-
ru Karin – 7 let. Můj manžel musel zůstat 
ve městě. Pracuje v nemocnici a zatím se 
na něj branná povinnost nevztahuje, ale 
může být kdykoli povolaný např. do vo-
jenské polní nemocnice. 
Jste v Ostrově ubytována v městském bytě? 
Jsme ubytováni v bytové jednotce v klášteře. 
Jak jste s ubytováním spokojena?
Jsem spokojena nejen s ubytováním. Ne-
očekávali jsme takovou přátelskost a lid-
skost. Dokonce jsme nyní se sousedy slavili 
Velikonoce, pozvali nás. A bylo to moc milé. 
Jak řešíte práci? Můžeme se zeptat na 
Vaši profesi na Ukrajině?
Profesí doma jsem prodavačka, prodávala 
jsem kožené zboží – kabelky, tašky.
Nyní pracuji v Amphenolu jako montážní 

pracovník. Je to úplně jiný obor, ale jsem 
za něj ráda. Jsem ráda, že chodím do práce 
a holky do školy. Je to pro mě důležité.
Jak řešíte školu?
Obě děvčata jsou žákyněmi na 1. ZŠ. Cho-
dí do první třídy. Ve škole se jim líbí. Paní 
učitelka na ně mluví česky. Holky se učí čes-
ky a ve škole se dorozumí. Mají už spous-
tu kamarádů. Je hezké jít po Vašem městě  
a vidět, jak se děti vzájemně poznávají  
a zdraví (pozn. red. - obě děvčata byla prv-
ními ukrajinskými školačkami v našem 
městě). Když sem holky přišly, byly jarní 
prázdniny a zařadily se hned do příměstské-
ho tábora v ekocentru, kde poznaly první 
kamarády, a tábor u zvířátek se jim moc líbil.
Máte tu nějaké přátele z Ukrajiny či ně-
koho, s kým jste se tu seznámili? 
Vídám se jen se švagrovou a nyní potká-
vám jednu paní z Ukrajiny v Ampheno-
lu. Těším se na setkání, které proběhne 
v domě kultury, abych poznala i další 
Ukrajince a navázali jsme kontakty. 
Je něco, co Vás tu v aktivitách limituje? 
Nezaznamenáváme nic. Opravdu jsme ne-
čekali takovou podporu a starostlivost. 
V České republice se hodně v médiích 
řeší očkování ukrajinských dětí…
Naše děti jsou očkované na Ukrajině. Mají 
všechna potřebná očkování, jenom časo-
vé očkovací schéma se od České republiky 
nepatrně liší. 
Jak řešíte lékařskou péči? 
Bylo nám oznámeno, že v případě potíží 
máme přijít na UA Point – ambulance pro 
děti a dospělé v rámci nemocnice v K. Varech. 

Já kvituji to, že v Amphenolu máme pod-
nikového lékaře, MUDr. Františka Hynka st. 
Jaké máte plány v České republice? 
Rádi bychom, aby se za námi na pár dnů 
přijel podívat můj muž, otec dětí. Ale žád-
né dlouhodobé plány si neděláme. Někteří 
z ukrajinských obyvatel tu chtějí zůstat, pro-
tože tu třeba už mají zázemí od známých, ka-
marádů. Jiní, jakmile to půjde a válka skončí, 
vyjadřují přání jít zpět domů – na Ukrajinu.
Jestli to pro Vás není příliš citlivé téma  
a dokážete o tom hovořit… Jak to vy-
padá v místě, kde jste na Ukrajině žili? 
Máte nějaké zprávy o Vašich příbuzných, 
Vašem domě? 
Strávili jsme moc času ve sklepě, než jsme 
odjeli. Děti spaly oblečené. Nerada na to 
vzpomínám, necítili jsme se bezpečně. 
Báli jsme se. Naše město je nezničené, ale 
v okolí do 20 km padaly bomby a stříle-
lo se. Téměř každý den jsem ve spojení 
s manželem, voláme si a máme čerstvé in-
formace o aktuálním dění. 
Děkujeme za Váš čas, přejme si, aby váleč-
ný konflikt co nejdříve skončil a Vy jste se 
mohla svobodně rozhodnout, co dál. 
Držíme Vám i Ukrajině palce! 
Rozhovor poskytla paní Aljona, která při-
šla na městský úřad v doprovodu své dce-
ry a neteře.  
Rozhovor byl uskutečněn dne 19. 4. v za-
sedací místnosti Rady města Ostrova za 
přítomnosti překladatelky paní Samkové  
a za přítomnosti Gabriely Amstibovské 
(referentka odboru finančního a školství)

(red)

INTERVIEW NA TÉMA: JAK SE ŽIJE V OSTROVĚ LIDEM Z UKRAJINY?

Rozhovor s ukrajinskými uprchlíky vznikal na ostrovské radnici
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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

JARNÍ 
KONCERT
Smíšeného pěveckého sboru

Orbis Pictus Ostrov
29.5. 2022 od 17 hod.
Letohrádek Ostrov

Vstupné 20 Kč

DĚTSKÁ BURZA
Ve spolupráci s Domem kultury v Os-

trově pořádáme oblíbenou Jarní dětskou 
burzu - vše pro děti od 0 do 12 let (oble-
čení, hračky, kočárky, autosedačky apod.).
Prodej bude v sobotu 7. května 2022 od 10 
do 16 hodin v prvním patře v DK.
Číslo prodávajícího a další informace obdr-
žíte na e-mailu detskaburza@centrum.cz.
Za tým burzy se na Vás těší Dáša Machková

Zámecký park je domovem mnoha dru-
hů zvířat. Na letohrádku se již usídlil čapí 
pár a plně obsazeny hnízdy jsou stromy  
i keře. Žijí tu také veverky, které může kaž-
dý návštěvník parku pohostit v krmítkách. 
Park je vyhledávaným místem, kde si kaž-
dý může užít trochu přírody, a to v těsné 
blízkosti města. 

Se západem slunce však dění v Zámec-
kém parku neutichá, jak by se mohlo na 
první pohled zdát. I po setmění park ožívá 
živočichy, jejichž čas přichází právě v noci. 
Díky činnosti naší záchranné stanice víme, 
jaká jiná zvířata v parku žijí. 

Od jara do podzimu můžete narazit na 
plšíka lískového, který je nejmenším dru-
hem z plhů. Živí se různými plody, hmyzem 
a před zimní hibernací lískovými ořechy, vy-
bere si tak i z toho, co zbyde z potravy pro 
veverky. Tam, kde je velké množství hlo-
davců, se líbí i sovám. Sovy jsou masožravé  
a potřebují, aby v jejich teritoriu byl dosta-
tek potřebné potravy. V Zámeckém parku 
nám hnízdí puštíci obecní, kteří patří ke 
středně velkým sovám, a šance na něj u nás 
narazit je největší ze všech druhů sov.  Nej-
známějším puštíkem bude Rozárka, sova 
z pohádky Tři oříšky pro Popelku. V nepo-
slední řadě pak nemůžeme zapomenout 
na ježky. I pro něj je prostředí ostrovského 
parku ideální. Ježci jsou hmyzožravci, ale 

živí se i jinými bezobratlými živočichy. Jež-
ci se však rozhodně nekrmí jablky či hruš-
kami, ale líbí se jim vůně hnijícího ovoce, 
ve kterém se mohou i vyválet. 

Za každé denní doby je tak možné se 
zde setkat se zvířetem, které shání potravu 
nebo učí lovit svoje mláďata. My bychom 
na to při návštěvě parku neměli zapomínat 
a zvířata zbytečně nerušit, samozřejmostí 
je pak mít uvázané pejsky na vodítku.

Pokud najdete živočicha, který se pohy-
buje v jemu nepřirozenou denní dobu, či 
je zraněný nebo jinak ohrožený na životě, 
kontaktujte příslušnou záchrannou stani-
ci. Pro ORP Ostrov je to záchranná stanice 
Ostrovského Macíku v Horním Žďáru, tel. 
č. je 776 669 084. 

Matylda Šimková,  
záchranná stanice Ostrovský Macík
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NOČNÍ ŽIVOT V ZÁMECKÉM PARKU

Plšík lískový v Zámeckém parku

LETOHRÁDEK ZVE 
NA DVĚ NOVÉ  
VÝSTAVY

Mezi sklem a porcelánem je název vý-
stavy, která bude v ostrovském letohrád-
ku k vidění od 5. května do 19. června. 
Jedná se o výstavní výběr práce deseti 
výtvarných umělců z Karlovarského kra-
je, kteří se soustavně či příležitostně za-
bývají tvorbou z materiálů typických pro 
tento region - tedy pracemi v porcelánu 
a ve skle. Druhá výstava, na kterou jste 
zváni do letohrádku, se jmenuje Sexies! 
Figurální psychedelie a jiné kratochvíle 
60. a 70. let. Ta bude zahájena společně 
s prvně jmenovanou výstavou 5. května 
v rámci dvojité vernisáže. Ke zhlédnutí 
pak bude do 2. října. Více o výstavách 
najdete na webových stránkách Galerie 
umění Karlovy Vary.

(red)
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Znáte web velkadobrodruzstvi.cz? Že ne? Tak se seznamte! Najdete zde 
tipy na výlety v České republice připravené zábavnou formou pro děti  
i rodiče. Nově se na tento portál zařadil i Ostrov a autorka výletů Lu-
cie Nachtigallová připravila ve spolupráci s městem Ostrov opravdu 
pěkné putování městem, které rozdělila na trasu lehčí a těžší, tedy co 
do počtu kroků. 

Zábavné putování v sobě nese hádanky a poznání, které je dětem 
předkládáno hravým způsobem a mohlo by nést motto: Konec unudě-
ných výletů. Trasy jsou krátké, pro děti atraktivní. Děti plní na těch 
trasách podle scénáře nebo textu různé úkoly. Vyplňují doplňovačky, 
tajenku. Jsou tam pověsti, praktické rady. Když jim rodiče cestou předčí-
tají, tak se děti nenudí a z výletu si něco odnesou.

Že Vám jméno Lucie Nachtigallová přijde známé? Ano, je to autorka 
FB a Deníku fejsbukové matky, který byl vydán knižně a je velmi popu-
lární zejména u maminek, které se často s příběhy popisovanými vtip-
nou formou ztotožní. Lucie má tři děti a právě ty ji přiměly k tomu, 
cestovat s batohem zvaným děti. Ostatně ty jsou také jejími prvními 
absolventy vymyšlených tras a upřímnými kritiky. Lucie začala výlety 
zpracovávat „tak trochu jinak“. Nejdříve jen pro své děti a pak i pro své 
přátele. Nakonec se vydala cestou šířit je pro všechny. 

Vyzkoušejte putování Ostrovem s dětmi a posuďte sami. Každopád-
ně, je to možnost, jak vyrazit ven bez mobilu, jen s itinerářem trasy, a pak 
třeba pro sladkou odměnu do infocentra. Trasu si vytisknete na webu 
veldo.cz nebo Vám ji za menší poplatek vytisknou v Infocentru Na Zám-
ku. Však právě tam také trasa začíná a končí. V infocentru je k dispozici 
novinka Dětská brožura NE (JEN) pro děti, která dětem představí ty nej-
zajímavější ostrovské poklady a mohla by se stát novým přírůstkem do 
dětských knihovniček. Může být krásným doplněním Vašeho putování. 

Dita Poledníčková
manažer cestovního ruchu 
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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

KONEC UNUDĚNÝCH VÝLETŮ ANEB PUTOVÁNÍ PO OSTROVĚ S TAJENKOU 
OD FACEBOOKOVÉ MATKY LUCIE NACHTIGALLOVÉ

V OSTROVSKÉM HŘBITOVNÍM KOSTELE SV. JAKUBA VĚTŠÍHO  
JE NOVĚ INSTALOVÁNA KŘÍŽOVÁ CESTA

Čtrnáct dřevěných vyřezávaných obrazů 
od neznámého autora, nesoucích námět kří-
žové cesty, město Ostrov obdrželo darem od 
partnerského města Rastatt. Dílo bylo pů-
vodně umístěno v klášteře v Rastattu, který 
je momentálně přebudováván na hotel. 

Odborné instalace křížové cesty se uja-
la kurátorka města Ostrova Mgr. Miluše 
Kobesová ve spolupráci s údržbáři měst-
ského úřadu. Vzhledem k menším rozmě-
rům obrazů byly po konzultaci s odborníky 
umístěny trochu netradičně, a to jen po 
jedné straně kostela sv. Jakuba Většího, kte-
rému je hřbitovní kostel zasvěcen. Je to pa-
tron všech poutníků, takže umístění křížo-
vé cesty z Rastattu, která „doputovala až do 
Ostrova“, je zde symbolické. Křížová cesta, 
někdy podle jejího cíle nazývaná Kalvárie,  
je tradiční křesťanská forma meditace. Při-
pomíná čtrnáct událostí neboli zastavení 
z posledního dne života Ježíše Krista, které 
jsou známé také jako pašije. Jejich znění na-
jdete v Bibli v Novém zákoně. Během zmí-
něné meditace si meditující připomínají 
jednu událost za druhou a snaží se je pro-
mítnout do svého vlastního života. 

Tradičních čtrnáct zastavení popisuje 
tyto pašijové události:

1. Pán Ježíš odsouzen k smrti, 2. Pán Ježíš 
přijímá kříž, 3. Pán Ježíš padá pod křížem 
poprvé, 4. Pán Ježíš potkává svou Matku, 
5. Šimon z Kyrény pomáhá Pánu Ježíši nést 
kříž, 6. Veronika podává Pánu Ježíši rouš-
ku, 7. Pán Ježíš padá pod křížem podruhé, 
8. Pán Ježíš napomíná plačící ženy, 9. Pán 
Ježíš padá pod křížem potřetí, 10. Pán Ježíš 

zbaven roucha, 11. Pán Ježíš přibit na kříž, 
12. Pán Ježíš umírá na kříži, 13. Tělo Pána 
Ježíše sňato z kříže, 14. Tělo Pána Ježíše 
uloženo do hrobu. 

V Ostrově máme ještě další dvě křížové 
cesty. Jedna je umístěna v kapli sv. Floriána 
v klášterním areálu – Posvátném okrsku. 
Jejím autorem je akademický sochař Jaro-
slav Šlezinger, který zemřel v pouhých 44 
letech jako politický vězeň na následky ne-
moci z ozáření a krutého zacházení. Jako 
politický vězeň byl umístěn do komunis-
tického lágru ve Vykmanově, kde v Rudé 
věži smrti holýma rukama třídil uranovou 
rudu. Další a zároveň nejstarší křížová ces-
ta v Ostrově je umístěna ve farním koste-
le sv. Michaela archanděla a Panny Marie 
Věrné. Právě u ní jsou slouženy pravidelně 
velikonoční meditační obřady.

Kostel sv. Jakuba Většího je veřejnosti 
přístupný jen při mimořádných příležitos-
tech a v době konání smutečních obřadů. 
Kapli sv. Floriána a farní kostel sv. Michaela 
je možno navštívit téměř po celý rok. 

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

KNIHOVNA

MAS Krušné hory, o. p. s., společně s kraj-
skou sítí místních akčních skupin se opět sou-
běžně s celorepublikovou událostí Ukliďme 
svět, ukliďme Česko zapojila do akce „Čištění 
řeky Ohře 2022“, která si kladla za cíl vyčistit 
břehy a tok řeky od odpadků a ostatního ne-
pořádku, přispět k její atraktivitě a prohlubo-
vat pozitivní vztah k našemu domovu.

Akce se uskutečnila v sobotu 4. dub-
na 2022. Přes velmi nepříznivé počasí se  
v našem úseku od loděnice v Karlových 
Varech po Klášterec nad Ohří (37,5 km) 

do ní zapojilo 10 posádek na vodě a 260 
dobrovolníků podél obou břehů toku, kte-
ří společně nasbírali celkem 5,6 tuny odpa-
du a 20 ks pneumatik. Je velmi potěšitelné, 
že oproti minulým ročníkům je celkové 
množství nasbíraného odpadu podstatně 
menší. Možná je to tím, že společnost začí-
ná být k přírodě daleko ohleduplnější. 

Úsek od Karlových Varů do Klášterce 
nad Ohří (37,5 km) byl rozdělen na několik 
menších částí, do jejichž úklidu se aktivně 
zapojily všechny obce podél řeky, včetně 

dobrovolnické skupiny chatové oblasti 
Damice a loděnice v Klášterci nad Ohří.

Generálním partnerem bylo Povodí 
Ohře, s. p. Ochranné prostředky, pytle na 
odpad, kontejnery, svoz a likvidaci nashro-
mážděného odpadu na svém území zajistil 
Magistrát města Karlovy Vary ve spolu-
práci se Správou lázeňských parků Karlovy 
Vary. Zbytek našeho úseku svozem odpa-
dů zajistilo Povodí Ohře, s. p. 

Daniel Benda
MAS Krušné hory Západ

ČIŠTĚNÍ ŘEKY OHŘE 2022

KNIHOVNA UPOZORŇUJE ČTENÁŘE NA ZMĚNU PROVOZNÍ DOBY

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE BYLY OPĚT LÁKADLEM
Realizace další vzdělávací aktivity, 

tentokrát pro pedagogy MŠ a v návaz-
nosti pro rodiče dětí, se opravdu vyda-
řila. Setkání na seminářích v prostorách 
Městské knihovny Ostrov v Oranžerii V. 
Havla mělo jedinečnou atmosféru. Dě-
kujeme za účast všem, a zejména pak ro-
dičům, kteří by nad tématem „Vztahy a 
rodičovská láska“ diskutovali i mnohem 
déle. Lektor Svoboda byl skvělý a my 
jsme rodičům slíbili, že se budeme sna-

žit zajistit další takové jedinečné hosty.
U příležitosti ukončení projektu Místní-

ho akčního plánu (MAP II) rozvoje vzdělá-
vání v území ORP Ostrov, č. CZ.02.3.68/0.
0/0.0/17_047/0009114, pořádá MAS Kruš-
né hory, o. p. s., svoji konferenci, která se 
uskuteční ve čtvrtek 19. 5. 2022 od 15 ho-
din v Domě kultury Ostrov v prostorách 
kinokavárny a v jejím vestibulu.

Účelem tohoto setkání bude zhodno-
cení 4letého projektu s ukázkami výstu-

pů jednotlivých aktivit. V případě zájmu 
kontaktujte Moniku Vrchotickou na tel. 
+420 730 154 684 nebo na e-mailu: vrcho-
ticka@mas-krusnehory.cz

Monika Vrchotická
MAS Krušné hory Západ

Soutěž LEXI-KON, která se rozjela v dub-
nu, je již za polovinou. Soutěž je určena 
dětem od 3. do 9. třídy ZŠ a žákům nižšího 
stupně gymnázia. Soutěžit mohou nejen 
jednotlivci, ale také celé kolektivy. Stále je 
možnost se zapojit. Nic není ztraceno.

Upozorňujeme čtenáře na změnu pro-
vozní doby oddělení pro dospělé a čítár-
ny-studovny. 

Po  8.00-12.00, 13.00-18.00
Út 8.00-12.00
St  8.00-12.00, 13.00-18.00
Čt 8.00-12.00, 13.00-18.00
Pá 8.00-12.00, 13.00-17.00
So 9.00-11.30
Chtěli bychom vás pozvat na Den ro-

din, ke kterému jsme se opět připojili. Den 

rodin je pořádán MDDM Ostrov. Dalšími 
partnery jsou DK Ostrov a ostrovské eko-
centrum. Tato akce se bude konat v sobo-
tu 21. 5., je určená rodinám a jejím cílem je 
navštívit 4 stanoviště partnerů akce v prů-
běhu celého dne. Začátek je v 10 hodin 
v oddělení pro mládež MK Ostrov. Zde si 
vyzvednete hrací kartu, splníte úkol a zís-
káte 1. razítko. Více informací naleznete 
v příspěvku MDDM Ostrov.

Veškeré informace o akcích najdete 
v programu, který je součástí Ostrov-
ského měsíčníku. Informace o službách 
knihovny naleznete na https://mkostrov.
cz/, www.facebook.com/knihovnaostrov. 
Sledovat nás můžete také na instagra-
mu. Uvítáme jakékoli dotazy a náměty. 

Zasílat je můžete na info@mkostrov.
cz, nebo volejte, budeme rádi. Telefon-
ní číslo je 354 224 970. Mobilní číslo je 
773 546 490. Kompletní telefonní seznam 
najdete na našich webových stránkách  
(mkostrov.cz).

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

Těšíme se na vaši návštěvu
kolektiv MK Ostrov

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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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

KVĚTEN

celý měsíc
HRAVÁ ORANŽERIE

Výstava ilustrací a šitých
medvídků v Oranžerii V. Havla;

vernisáž 2. 5. (17.00)

12. 5. (18.00)
CO PŘINESL VÍTR

Koncert karlovarského hudebníka
Míry Mikeše, který zahraje 

z nového stejnojmenného alba.

100 Kč/80 Kč/70+ zdarma
11. 5. (17.00)

TITANIC

Přeneste se do roku 1912, nastupte
spolu se slavnými pasažéry a členy

posádky na největší loď ve své době.

80 Kč/50 Kč/70+ zdarma

14.-15. 5. (9.00-17.00)
KURZ PASTELU

Víkendový workshop, 
na kterém se naučíte malovat

portréty pastelem. 
Lektorka: Jana Sádriková

3200 Kč

20. 5. (14.00)
OSTROV BEZPEČÍ

Akce pořádaná MP Ostrov, 
zaměřená na prevenci, 

určená seniorům

zdarma

13. 5. (15.00)
FREE LAN PARTY vol. 2

Přijďte si do klubovny společně
zahrát po síti.

 

 

18. 5. (17.00)
JAK SE DĚLÁ ZOO

Povídání bývalého ředitele Zoo Praha
plné zkušeností a příběhů 

se zajímavými zvířaty a lidmi.

150 Kč/100 Kč/70+ zdarma
23. 5. (18.00)

JAK UTIŠIT MYSL 
A DOTKNOUT SE SRDCE

Beseda Moniky Rozárky a Míry
Mikešových spojená s praktickou
ochutnávkou dechové techniky 

na utišení mysli.

dobrovolné vstupné

26. 5. (17.00)
POVÍDÁNÍ S BYLINKÁŘKOU

Povídání o bylinkách a jejich vlivu 
na zdraví s Kateřinou Bílkovou 

z Bylinkárny v Jáchymově

dobrovolné vstupné

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

mkostrov.cz
@KnihovnaOstrov
mestskaknihovnaostrov

5. 5. (15.30)
RELAXAČNÍ MALOVÁNÍ

... pro dospělé
 

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

9. 5. (17.00)

KRKONOŠE A JEJICH KUCHYNĚ
AŽ K VÁM NA TALÍŘ

Povídání s promítáním 
o krkonošské kuchyni a životě 

v horách, představení knih 
a tradičních receptů

16. 5. (17.00)
UNITY OM CHANTING

Společný zpěv mantry ÓM  - zvuk
stvoření, nejvyšší a nejčistší

vibrace, která existuje

dobrovolné vstupné

4. 5. (16.00)
KARETNÍ PODVEČER

... pro dospělé
 

Nemáte parťáka, se kterým byste
mohli hrát karty? Přijďte k nám,

společně si zahrajeme.

27. 5. (15.00)

DESKOVÉ HRY

Setkání nad stolními hrami 
v klubovně

150 Kč/100 Kč/ zdarma

LISTOVÁNÍ.CZ: ČESKÝ RÁJ

Scénické čtení o současných mužích,
jejichž touhy a sny se soustředí 
na tajemný svět za vysokou zdí, 

který možná obývají ženy…

PŘEHLED
AKCÍ

2022MĚSTSKÉ KNIHOVNY OSTROV

Rezervujte si místa! V případě malého počtu rezervací mohou být akce zrušeny.

80 Kč/50 Kč/70+ zdarma

30. 5. (17.00)
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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

Křehká Helena Arenbergerová zatančí  
v sobotu 28. května v 16.00 na Mírovém ná-
městí v Ostrově (v případě špatného počasí 
v hale domu kultury) choreografii Michala 
Záhory, za kterou byla nominována na Cenu 
Thálie 2020. Taneční sólo pro tělo a škálu 
emocí s názvem GENERACE X se zrodilo  
v tvůrčí kuchyni  platformy Pulsar a vyjad-
řuje pocity generace, jejíž dětství zformoval 
přelom dvou epoch.  O hudební doprovod 
se postaral zvukový umělec Tomáš Pro-
cházka aka Federsel  (Gurun Gurun, B24).

Performance vznikla v roce 2019 jako 
jakýsi generační manifest nebo symbo-
lické ohlédnutí generace nastupujících 
čtyřicátníků. 40 let od narození, 30 let 
od převratu. Reflexe vlastního života na 
pozadí velké společenské změny. Taneční 
představení vychází z životní zkušenosti 
a světonázoru 21 významných osobností 
narozených v letech 1979-1980, které se  
v české společnosti úspěšně profilují v nej-
různějších oborech, jako je umění, věda 
a politika. Odborný dohled poskytl so-
ciolog a ředitel společnosti STEM Martin 
Buchtík, který také připravil sociologický 
happening (neformální přednášku), jenž 
bude následovat bezprostředně po před-
stavení v kavárně domu kultury.

Co píší sami tvůrci o performanci? „Dět-
ství poznamenané společností přijatými 
restrikcemi a vzápětí jejich náhlým uvol-
něním. Rozbušená srdce a slyšitelný tep 
vlastní krve. Dospěl člověk, který ví, co 
chce, a ví, co nechce. Ale jeho kroky ne- 
určuje pouze jeho vůle. Studená válka ješ-
tě neskončila. Žijeme v jejím stínu. Stále ži-
jeme ve vyhrocených pozicích, ve kterých 
se snažíme o základní lidskou slušnost.  
K štěstí nám pomáhej Bůh. Vyhrává aktivní 
a ten, kdo se nebojí ukázat směr ostatním.“

Přijďte se sami podívat, jak se tvůrci po-
prali s originálním zadáním: transformace 
výsledků sociologického výzkumu do ta-
nečního představení. Ostrovské uvedení 
připravil spolek VZBUĎME VARY a Dům 
kultury Ostrov. Vstup volný.

Tereza Dvořáková - Vzbuďme Vary

Fotosoutěž ve Sdíleném ateliéru Ostrov 
zná už svého vítěze v měsíci květnu, kte-
rým je Andrea Szymanski,  tímto jí gratu-
lujeme. Moc děkujeme všem, kteří posílají 
své fotografie a účastní se soutěže, protože 
je radost okolo sebe vidět tolik nadšených 
fotografů. Nové téma na měsíc červen už 
je na facebookové stránce Sdílený ateliér 
Ostrov, tak se zapojte! 

Za Sdílený ateliér Ostrov 
Dominika Dostálová

CO MÁ V HLAVĚ ŘEDITEL
Na akci Setkání s kulturákem jste přišli 

v hojném počtu a to nás v týmu moc po-
těšilo.

Je skvělé se setkávat a popovídat si o všem, 
co chystáme. To je například nové infocen-
trum, které je vlastně tím prvním místem, 
kde se spolu vídáme. Tím, že jsme do pří-
zemí přesunuli i kanceláře domu kultury, 
stáváme se týmem, který spolupracuje, baví 
se, vymýšlí, realizuje se.  Jedna z věcí, kterou 
teď hodně intenzivně řešíme s produkční 
kina Monikou, je přesun promítání do ki-
nokavárny. Sice by to byla velká investice, 
ale pamatujete si tu úžasnou atmosféru? 
Pohodlné posezení, se stolečkem, obsluhou  
a objednávkovým systémem. Co vy na to? 
Napište nám k tomu svůj názor na sociál-
ních sítích DKO. Facebook: @dkostrov, in-
stagram: dum_kultury_ostrov

Lukáš Lerch
ředitel Domu kultury Ostrov

 Máš zápal do focení? Chceš se posunout? 
Tak právě pro tebe jsme ve Sdíleném ateli-
éru Ostrov připravili workshop na téma li-
festyle portrét. Za tři hodiny workshopu se 
naučíš sledovat detaily, díky kterým ti už nic 
v portrétní fotografii neunikne. Probereme 
trochu pokročilé teorie, naučíš se využívat 
různé druhy ohnisek při focení portrétu. 
Osvojíš si komunikaci s modelkou a mode-
lem při pózování.  A hlavně si ukážeme, jak 
přenést ty jedinečné momenty, co vidíme, 

do fotografie. Notebooky s sebou, pro-
tože jen díky správné selekci fotografií se 
nám ukážou ty nejlepší fotografie. A pozor, 
workshop je pouze pro 6 osob, tak rezer-
vujte si své místo včas v Infocentru Domu 
kultury Ostrov. Více informací naleznete na 
facebooku Sdílený ateliér Ostrov. 

P. S. Drobné pohoštění zajištěno, proto-
že s ním jde všechno snáz!

Dominika Dostálová   
Sdílený ateliér Ostrov 

WORKSHOP NA TÉMA LIFESTYLE PORTRÉT

Workshop na téma lifestyle portrét
Ředitel domu kultury Lukáš Lerch se těší 

na vaše podněty

FOTOSOUTĚŽ

Fotosoutěž

Tanečnice Helena Arenbergerová

MANIFEST GENERACE X V TANEČNÍ PERFORMANCI 
A SOCIOLOGICKÉ PŘEDNÁŠCE
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SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři Ostrovského měsíčníku, 
milí spoluobčané.

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

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

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

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

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

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

Jan Bureš
starosta města

DEN SE STAROSTOU
Tradiční Dny se starostou, které 

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

PROČ SE LÍBAT POD TŘEŠNÍ
První máj je  tradiční český svátek 

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

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

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

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

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

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

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

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

Dita Poledníčková
manažerka cestovního ruchu

MěÚ Ostrov

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

Úryvek z lyricko-epické básně Máj
Karel Hynek Mácha

KULTURA

@dkostrov

dum_kultury_ostrov

+ 420 724 509 287

Mírové náměstí 733
363 01 Ostrov

NETRADIČNÍ PROHLÍDKY DOMU KULTURY OSTROV
1. května 14.00 a 16.00 hod., foyer Domu kultury Ostrov

Dům kultury slaví 67 let od svého slavnostního otevření, a to je skvělá příležitost 
pro jeho návštěvu. Netradiční prohlídky, které vás nechají nakouknout do známé 
i neznámé historie Domu kultury, vám jedinečným a svérázným způsobem předsta-
ví Milan Jandourek. Nudit se rozhodně nebudete. První prohlídka ve 14.00 hod.  
ve foyer Domu kultury. Vchod otevřen od 13.30. Kapacita max. 40 osob, po naplně-
ní kapacity bude prohlídka uzavřena. Druhá prohlídka v 16.00 hod. ve foyer Domu 
kultury. Vchod otevřen od 15.30. Kapacita max. 40 osob, po naplnění kapacity 
bude prohlídka uzavřena. Vstup zdarma.

JITKA KŮSOVÁ VALEVSKÁ – CESTY MYŠLENEK
1. - 31. května, Stará radnice 

Otevřeno: Út-Pá 13.00-17.00 hod., So-Ne 10.00-17.00 hod.
Výstava obrazů a grafik renomované výtvarnice a sochařky z nedalekého Klášterce 
nad Ohří. Autorka je od začátku své tvorby okouzlena lidským tělem, jeho gesty 
a prožitky. Zaznamenává člověka v nezvyklých pohledech. Figurální kresbu si navíc 
pod jejím vedením můžete vyzkoušet 21. 5. v rámci připravovaného workshopu. 
Jitka Kůsová je také autorkou sochy Adama a Evy, jejíž odhalení proběhne v rámci 
akce Lásky čas. Vstup na Starou radnici: 60 Kč, 50% sleva děti, studenti, senioři 
a ZTP, 150 Kč rodinné. 

LÁSKY ČAS
1. května 15.00 hod., Zámecký park u východu ke klášternímu areálu 

Slavnostní předání dřevěné sochy Adama a Evy městu Ostrov, obohacené o pásmo 
vystoupení s tematikou měsíce zamilovaných a za účasti autorky sochy, paní Jitky 
Kůsové Valevské. Líbání pod rozkvetlými haluzemi doporučeno!

CHARITATIVNÍ KONCERT
4. května 18.00 hod., Dům kultury Ostrov

Charitativní koncert, na kterém vystoupí žáci ZUŠ Ostrov. Koncert připravujeme  
ve spolupráci s Charitou Ostrov.

BUBNOVÁNÍ V KRUHU
6. května 17.30 hod., Stará radnice

S ochutnávkou šamanského rituálu pod vedením Milana Dolečka. S sebou vlastní 
bubínek s paličkou, ideálně tzv. šamanský, podsedák nebo polštářek, případně 
karimatku. Vstupné: 50 Kč.

KLÁŠTERNÍ SLAVNOSTI „Budiž světlo, budiž hudba“
8. května 9.00 – 19.00 hod., klášterní areál a zahrada

Celodenní akce zaměřená na rodiny s dětmi, doplněná tentokrát křesťanskými 
hudebními skupinami. V programu vystoupí např. P. Zbigniev Czendlik, Ladislav 
Křížek apod. V prostorách klášterní zahrady můžete navštívit stánky s občerstve-
ním, lokální pivovary i dětské atrakce. Vstup volný. 

TANEČNÍ PODVEČER PRO SENIORY
9. května 17.00 – 20.00 hod., Dům kultury Ostrov 

Tradiční setkání s představiteli města na tanečním podvečeru s hlavním hostem 
Pavlem Novákem jr. Uslyšíte „Šlágry ze šlágru – one man show Pavla Nováka“ 
a nezapomenutelné hity Pihovatá dívka, Nádherná láska, Malinká, Vyznání,  
Chodím, Chci zapomenout, Podivný spáč a další. Vstup volný.

OSKAR A RŮŽOVÁ PANÍ /Eric-Emmanule Schmitt/
17. května 19.30 hod., Dům kultury Ostrov

Komorní divadlo Kalich – Praha uvádí hru o tom, jak může být život krásný, i když 
je k nám krutý. O odvaze žít a chuti se smát. Bez toho by to totiž všechno bylo 
k nepřežití. Erich E. Schmitt patří v současnosti k nejoceňovanějším a nejhranějším 
evropským dramatikům. Jeho hry jsou vždy odvážným, hlubokým ponorem do 
lidské duše v její kráse, ale i složitosti. Dokonale balancuje na hraně smutně-směš-
ných nálad. Ale humor je pro něho vždy způsobem, jak uchopit vážné téma, jako 
je to v tomto případě. Hrají: Josef Polášek, Pavla Tomicová; Režie a úprava: Jakub 
Nvota; Vstupné: 430 Kč, 400 Kč, 370 Kč, 300 Kč.

KELTSKÁ HUDBA
8. května 17.00 hod., klášterní areál

Irské lidové písně zazní v podání Velmi malého komorního orchestru Varvary 
Divišové. Zpívají a hrají: Anna Peterková, Blanka Tvrdíková, Jan Anděl a Pavel 
Žemlička; Vstupné: 110 Kč.

OSTROVSKÉ TRHY
20. května 10.00 – 17.00 hod., Mírové náměstí

Stánkový prodej sazenic, ovoce, zeleniny, sýrů, uzenin, pečiva, zdravé výživy,  
ale také záclon a oblečení.

O VOLKOVI
21. května 15.00 hod., Dům kultury Ostrov / kinokavárna

Hudební divadelní pohádka pořádaná v rámci akce DEN RODIN. Aneb, kterak 
hloupý sedlák volka na studia poslal. Uvádí chebské divadlo Chaplini. Vstupné: 
50 Kč, absolventi akce Den rodin v Městské knihovně a v MDDM mají vstup zdarma.

FIGURÁLNÍ KRESBA 
VÝTVARNÝ ATELIÉR S JITKOU KŮSOVOU VALEVSKOU
21. května 9.00-16.00 hod., Stará radnice 

Přijďte si vyzkoušet nebo se zdokonalit ve figurální kresbě různými výtvarnými 
materiály. Živý  model se pokusíme zachytit rudkou, uhlem, tužkou nebo asfaltem. 
Výtvarný ateliér povede renomovaná výtvarnice a sochařka, autorka aktuální 
výstavy na půdě Staré radnice. Kapacita kurzu omezená. Nutná rezervace místa 
nejpozději do 17. 5. zakoupením vstupenky online na našem webu. Kurzovné: 950 
Kč, výtvarný materiál v ceně.

LIFESTYLE PORTRÉT – FOTOGRAFICKÝ WORKSHOP
22. května 10.00 – 13.00 hod., Sdílený ateliér Ostrov / zadní vchod Domu 
kultury Ostrov

Workshop, kde se za 3 hodiny naučte sledovat detaily, díky kterým vám už nic 
v portrétní fotografii neunikne. S fotografkou Dominikou Dostálovou proberete 
trochu pokročilé teorie, naučíte se využívat různé druhy ohnisek při focení por-
trétu, a hlavně přenést do fotografie ty jedinečné momenty, co vidíte. Kurzovné: 
1 199 Kč.

KORÁLKOVÁNÍ – VÝTVARNÝ ATELIÉR S MÍLOU ČANIGOVOU
24. května, 17.00-20.00 hod., Stará radnice

Rádi se zdobíte? Nebo byste chtěli udělat někomu radost? Otevíráme nový ateliér 
zaměřený na šperky. Vyrobíme si náhrdelník a náramek nebo náušnice z korálků 
a minerálních kamenů, a osvojíme si techniku ketlování i shamballa náramků. 
Kapacita kurzu omezená. Nutná rezervace místa nejpozději do 19. 5. zakoupením 
vstupenky online na našem webu. Kurzovné: 450 Kč.  

STARÁ A ZNOVUOBJEVENÁ ŘEMESLA
27. dubna, 13.00-17.00 hod., Stará radnice – galerie Podhoubí

Pravidelné setkání pokračovatelů starých krušnohorských řemesel jako drátová-
ní, dřevořezba, paličkování, korálkování a další. Setkání probíhají vždy poslední 
středu v měsíci. Vstup volný.

KONCERT ZA OSTNATÝMI DRÁTY 
27. května 15.30–17.30 hod., Rudá věž smrti

15.30 hod – recitační skupina HOP-HOP žáků ZUŠ Ostrov
16.00 hod – kladení věnců
16.30 hod – Luboš Pospíšil s doprovodnou  kapelou 5P, s klávesistou  a kytaristou 
Ondřejem Fenclem a perkusistou Michalem Hnátkem. Vstup volný.

MICHAL ZÁHORA: GENERACE X / TANEČNÍ PERFORMANCE 
A SOCIOLOGICKÝ HAPPENING
28. května 16.00 hod., Mírové náměstí

Taneční sólo Heleny Arenbergerové na Mírovém náměstí. Pocity generace, jejíž 
dětství zformoval přelom dvou epoch. Studená válka ještě neskončila, žijeme v je-
jím stínu. Stále žijeme ve vyhrocených pozicích, ve kterých se snažíme o základní 
lidskou slušnost. Po performance bude následovat happening na téma Generace X 
se sociologem Martinem Buchtíkem ze STEM v kavárně v Domě kultury. Pořádáme 
ve spolupráci se VZBUĎME VARY. 

ZRZEK
30. května 19.00 hod., Dům kultury Ostrov / divadelní sál za oponou

Dramedie na motivy života a díla Daniila Charmse, autora krátkých zábavných 
próz, hravých básniček pro děti a absurdních dramatických skečů. Jeho osud byl 
krutý a tragický – ale on vnímal sebe a všechno kolem přes smích a ironii – protože 
přece pouze „dobytku smíchu netřeba!“ Obrazově silnou multimediální insce-
naci podle vlastního scénáře režíroval Vladimir Benderski. Jako „zrzka, zrzouna, 
zrzavce“ Daniila Charmse uvidíte krušnohorského básníka a performera Teodora 
Kravála. Spoluúčinkují Vítězslav Adamec, Miroslava Exnerová, Radek Exner a Ma-
těj Velička. Vstupné: 100 Kč.

CÍRKEVNÍ UMĚNÍ ZÁPADNÍHO KRUŠNOHOŘÍ 
A ZNIČENÉ KOSTELY NA KARLOVARSKU 
Stálá expozice, Kostel Zvěstování Panny Marie. 
Otevřeno: Út–Ne 10.00–18.00 hod.

Expozice seznamuje se stavebním vývojem klášterního areálu, jeho méně známou 
historií a s uměleckými a liturgickými předměty. Panelová výstava Zničené kostely 
na Karlovarsku mapuje na dvě desítky zbořených objektů, které bývaly kdysi výra-
zem zbožnosti zdejších obyvatel a zároveň dotvářely krajinu jejich domova. 
Vstupné: 60 Kč, sleva 50% děti, studenti, senioři a ZTP, 150 Kč rodinné

TOSKÁNŠTÍ HABSBURKOVÉ a HODINOVÉ STROJE A STROJKY
Stálé expozice, Stará radnice, pokladna v galerii Podhoubí 
Otevřeno: Út–Pá 13.00–17.00 hod. / So–Ne 10.00–17.00 hod.

Panelová výstava instalovaná u příležitosti 150. výročí úmrtí významného majitele 
ostrovského panství Leopolda II. Toskánského z rodu Habsburg – Lothringen. 
Druhá expozice představuje původní hodinové stroje z věže Staré radnice, jejichž 
historie sahá až do 16. století, a další zajímavé exponáty mapující hodinářské 
řemeslo. Vstup na Starou radnici: 60 Kč, sleva 50% děti studenti, senioři a ZTP,  
150 Kč rodinné. 
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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

+ 420 724 509 287

Mírové náměstí 733
363 01 Ostrov

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: 
BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ
5. května 17:00 hod., dabing, vstupné 130 Kč
6. května 17:00 hod., titulky, vstupné 130 Kč

Černokněžník Grindelwald se snaží rozpoutat válku mezi 
kouzelníky a mudly. Profesor Albus Brumbál ví, že mocný 
temný kouzelník Gellert Grindelwald je na cestě převzít moc 
nad kouzelnickým světem. Protože není schopen ho zastavit 
sám, pověří magizoologa Mloka Scamandera, aby vedl 
neohrožený tým kouzelníků, čarodějek a jednoho chrabrého 
mudlovského pekaře na nebezpečné misi, kde potkají stará 
i nová fantastická zvířata a střetnou se s rostoucí armádou 
Grindelwaldových následovníků. Ale jak dlouho bude moci 
Brumbál zůstat stranou, když jsou sázky tak vysoko? Režie: 
David Yates. Hrají: Eddie Redmayne, Katherine Waterston, 
Ezra Miller, Jude Law, Alison Sudol, Mads Mikkelsen ad. USA, 
dobrodružný / fantasy, 143 min.

NOTRE-DAME V PLAMENECH
5. a 7. května 19:30 hod., české titulky, vstupné 120 Kč

Hrdinský příběh těch, kteří riskovali své životy při 
nebezpečné záchraně symbolu Paříže. Film v neúnavném 
tempu rekonstruuje události 15. dubna 2019, kdy katedrálu 
Notre-Dame zachvátily plameny a celý svět toho byl 
v přímém přenosu svědkem. Spolu s hasiči se vydáváme 
do nitra hořící budovy. Snímek tak nabízí téměř fyzický 
zážitek, který nikoho nenechá chladným. Režie: Jean-Jacques 
Annaud. Hrají: Samuel Labarthe, Jeremie Laheurte, Élodie 
Navarre, Pierre Lottin, Jesuthasan Antonythasan, Chloé 
Jouannet, Maximilien Seweryn. Francie, drama,110 min.

DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU  
ŠÍLENSTVÍ
6. května 19:30 hod., 2D titulky, vstupné 130 Kč
7. května 17:00 hod., 3D dabing, vstupné 150 Kč

Filmový svět studia Marvel otvírá brány do paralelních světů 
a dává do nich nahlédnout jako nikdy předtím. Vydejte 
se do neznáma s Doctorem Strangem, který za pomoci 
starých známých a nových spojenců vstupuje do šílených 
a nebezpečných paralelních světů mnohovesmíru, aby se utkal 
se záhadným soupeřem. Režie: Sam Raimi. Hrají: Benedict 
Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl 
Gomez, Chiwetel Ejiofor ad. USA, akční, fantasy, horor, (*12).

UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK
12. a 13. května 17:00 hod., vstupné 120 Kč  

Mladý Chicky je jiný než ostatní. Je tak trochu neobyčejný. 
Narodil se jako napůl kuře a napůl zajíc. Měl štěstí, protože 
ho jako malého adoptoval král Petr, slavný zaječí dobrodruh. 
Režie: Ben Stassen. Belgie / Francie, animovaný,91 min.

ŽENY A ŽIVOT
12. a 14. května 19:30 hod., vstupné 130 Kč

Někdy pomůže náhoda, někdy pár facek a někdy prostě jen 
stačí přestat řešit vztahové problémy s osobou, která s vámi 
vztah vlastně vůbec nemá… Režie: Petr Zahrádka. Hrají: 
Eva Salvatore Burešová, Jakub Kohák, Jiří Lábus, Veronika 
Freimanová, Petr Buchta ad. Česko, komedie.

LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ
13. května 19:30 hod. a 14. května 17:00 hod., vstupné 120 Kč

Co všechno se může stát během jednoho svatebního dne? 
Příběh se odehrává v průběhu několika hodin jednoho dne, 

které divákovi vyprávíme postupně třikrát, a to vždy z úhlu 
pohledu jiné postavy. Tyto tři dějové linie se prostřednictvím 
postav postupně propojují a ovlivňují. Vzniká tak velký 
prostor pro množství nedorozumění a komických situací. 
Režie: Jakub Machala. Hrají: Anna Fialová, Marek Lambora, 
Natalia Germani, Richard Stanke, Noël Czuczor, Csongor 
Kassai ad. Česko / Slovensko, komedie / romantický.

PROMĚNA
19. května 17:00 hod., 3D, vstupné 130 Kč
20. května 17:00 hod., vstupné 100 Kč  

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

PRAŽSKÝ VÝBĚR: SYMPHONY BIZZARE
19. a 21. května 19:30 hod., vstupné 120 Kč

Velkolepý koncert Pražského výběru na stříbrném plátně 
s názvem Symphony Bizarre ukáže vystoupení kapely 
v O2 aréně v prosinci roce 2016. Pražský výběr tehdy 
převedl divákům více, než jen rockový koncert. Ke svému 
výročí připravil bombastickou show s Českým národním 
symfonickým orchestrem, americkým dirigentem a řadou 
výjimečných hostů a scénických nápadů. Režie: Michael 
Kocáb. Hrají: Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, 
Klaudius Kryšpín, Jiří Hrubeš, Dominik Turza, Vojtěch Dyk, 
Gabriela Beňačková, Iva Pazderková. Česko, dokumentární / 
hudební, 95 min.

ŽHÁŘKA
20. května 19:30 a 21. května 17:00 hod., vstupné 130 Kč

V nové adaptaci klasického thrilleru Stephena Kinga dívka 
s mimořádnými pyrokinetickými schopnostmi chrání svou 
rodinu a sebe před zlověstnými silami, které se ji snaží 
zajmout a ovládnout. Režie: Keith Thomas. Hrají: Zac Efron, 
Gloria Reuben, Ryan Kiera Armstrong, Sydney Lemmon, 
Michael Greyeyes ad. USA, drama / horor / sci-fi / thriller, 
české titulky, (*15).

TŘI TYGŘI A JACKPOT
26. a 27. května 17:00 hod., vstupné 120 Kč 
 
Populární komediální skupina Tři tygři se se svým 
nevázaným humorem vydává dobýt velká plátna kin. 
Konečně! V celovečerním příběhu Tří tygrů získají 
dva troubové z Ostravy výherní tiket na osm milionů 
korun. Vyrážejí s ním do Prahy, ale v patách mají hordu 
ziskuchtivých hrdlořezů. A taky jsou nebezpeční sami sobě. 
Režie: Emil Křižka. Hrají: Albert Čuba, Štěpán Kozub, Robin 
Ferro, Vladimír Polák. Česko, komedie / akční.

TOP GUN: MAVERICK
26. května 19:30 hod., titulky, vstupné 140 Kč
27. května 19:30 hod., vstupné 140 Kč  

Přes třicet let ve službě. Pochvaly. Vyznamenání. Jediný, kdo 
za posledních 40 let sestřelil tři nepřátelská letadla. Přesto ho 
nikdy nepovýšili? Proč? Protože je to Maverick. Rebel, který 
poslouchá jen sebe sama. Režie: Joseph Kosinski. Hrají: Tom 
Cruise, Jennifer Connelly, Miles Teller, Jon Hamm, Val Kilmer, 
Lewis Pullman, Monica Barbaro ad. USA, akční / drama.
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SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři Ostrovského měsíčníku, 
milí spoluobčané.

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

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

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

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

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

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

Jan Bureš
starosta města

DEN SE STAROSTOU
Tradiční Dny se starostou, které 

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

PROČ SE LÍBAT POD TŘEŠNÍ
První máj je  tradiční český svátek 

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

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

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

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

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

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

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

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

Dita Poledníčková
manažerka cestovního ruchu

MěÚ Ostrov

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

Úryvek z lyricko-epické básně Máj
Karel Hynek Mácha

KULTURA

Poslední měsíce se tu od sklepa až po 
půdu stále něco děje. V galerii Podhoubí 
můžete každou chvíli objevovat drobnosti 
od nových tvůrců, jejich zakoupením tvůrce 
podpořit, a navíc sobě nebo někomu blíz-
kému udělat radost... Třeba zrovna mamin-
kám, které 8. května budou mít svátek. 

    Každých čtrnáct dní se v příjemné atmo-
sféře pod klenbami v podloubí schází bezva 
skupinka začínajících paličkářek a poslední 
středu v měsíci pokračovatelů starých řeme-
sel. Vždy mezi sebou rádi uvítají návštěvníky, 
co si chtějí řemesla vyzkoušet, i další nové 
členy do party. Výtvarné kurzy nám z Pod-
houbí prorostly až na půdu, kde je více místa 
a příjemné, inspirativní prostředí. U plátna  
a barev se tu s Mílou Čanigovou relaxuje za-
tím jednou měsíčně. Půda radnice ožila od 
února také výstavou obrazů Marka Borské-
ho, recitační soutěží Dětská scéna, divadel-
ním představením pro školy Lucie a zázraky 
v podání souboru HOP-HOP i monodrama-
tem Vyhnání z ráje už proběhlo v podání 
Andrey Kiralyi z divadla D3. Obřadní síň oži-
la po delší odmlce znovu svatbami, vítáním 
občánků i velikonočním koncertem Chvění 
houslových strun otce a dcery Mackových. 
Občas k nám zavítá nějaký ten turistický  
i místní návštěvník, a to se pak můžeme 
konečně rozpovídat a překvapit zajímavou 
historií naší radnice a potěšit zvídavce i ná-
vštěvou tajemného sklepení. 

V květnu ožije půda Staré radnice novou 
výstavou Cesty myšlenek, řezbářky a výtvar-
nice Jitky Kůsové Valevské, pod jejímž ve-
dením si 21. května můžete vyzkoušet figu-

rální kresbu různými výtvarnými materiály.  
6. května si k nám přijďte zabubnovat. Bub-
nování v kruhu s ochutnávkou šamanského 
rituálu povede Milan Doleček. 24. května vás 
Míla Čanigová provede ateliérem Korálková-
ní. Naučíte se ketlování i techniku šambala 
náramků. Pokračovat budou pravidelné vý-
tvarné kurzy i příprava velké letní výstavy 
Svět železnice. A kdo ví… možná přinesou 
nečekaná milá setkání, kterých tu poslední 
dobou zažíváme opravdu mnoho, nějaké 
další zajímavé akce a aktivity, které podpoří 
příjemně tvůrčí a kulturní atmosféru, stále 
více rezonující uličkami staré části našeho 
krásného Ostrova. 

Tak se u nás někdy stavte. V galerii Pod-
houbí nás najdete od úterý do neděle 10.00–
12.00 a 12.30–17.00. Starou radnici spolu 
se stálými expozicemi a výstavou na půdě 
si přijďte prohlédnout od úterý do pátku 
13.00–17.00, nebo o víkendu 10.00–17.00. 

Tým Domu kultury Ostrov

OSKAR A RŮŽOVÁ PANÍ, to je název 
divadelního představení autora Erica-
-Emmanuela Schmitta, které 17. května 
uzavře divadelní sezónu v našem kulturá-
ku. A o čem hra bude?

Oskar je úžasný chlapec. Sedí na svém 
lůžku v nemocnici a to, co potřebuje, je 
opravdu dobrý plán. Měl by to být vskut-
ku důmyslný plán, jak přežít život se vším, 
co k němu patří, až do vysokého věku, ale 
stihnout to v přece jen trochu kratším 
čase. Jeden den jako deset let – s tako-
vým kouzlem může Oskarovi pomoct jen 
jediný člověk. Obávaná škrtička z Lan- 
guedocu, bývalá zápasnice, dnes záhad-
ná, úžasná, vždy pohotová babi Růženka... 
Spolu s Oskarem jsou tým, který chrlí vtip, 
humor a nic pro něj není svaté, nemožné, 
nedosažitelné i v těch nejdramatičtějších 
situacích. Všechno zvládnou, vědí totiž 
dobře, že záda jim kryje ještě třetí tajný 
parťák, pánbůh osobně, který má kouzla 
s časem a zázraky na počkání takříkajíc  
v popisu práce. Člověk mu jen musí věřit  
a jasně říct, co chce. Přesně to se Oskar 
musí naučit. Potom ten život také nějak 
vypadá a má styl, i když je člověku náhle 

na konci týdne zničehonic sto deset let. 
Hrají: Josef Polášek  a Pavla Tomicová.

Vstupenky jsou v prodeji ve všech info-
centrech ve městě a on-line pak na našem 
webu: dk-ostrov.cz.

26. června se pak můžete těšit na zámec-
ké divadlo, kde si přijdou na své děti, které 
už zahájily školní docházku. Co na diváky 
čeká? To je překvapení, jen naznačíme – 
zjistí, proč  Karkulka s babičkou přežily  
v žaludku vlka, jak to bylo s růží v Růžen-
ce a měla královna ve Sněhurce skutečně 
kouzelné zrcadlo? Představení zahraje Di-
vadlo bez zákulisí Sokolov.

Tým Domu kultury Ostrov

HLEDÁME
POSILU

DO
KLÁŠTERNÍHO

AREÁLU

MÁTE RÁDI TURISTIKU? 
MÁTE ZÁJEM O HISTORII? 
RÁDI PRACUJETE V TÝMU?

MLUVÍTE I PÍŠETE NĚMECKY?
POUŽÍVÁTE POČÍTAČ?

RÁDI NĚCO ORGANIZUJETE?
 

PŘIHLASTE SE
Klášterní 145, Ostrov

tel. 728 801 124
klaster@dk-ostrov.cz

VÝZVA PRO VŠECHNY 
NADŠENÉ FOTOGRAFY 
VLAKOVÉ DOPRAVY

Hledáme nadšené amatérské fotografy  
z Ostrova i širšího okolí, kteří by se rádi 
podělili o svoje fotoúlovky vlaků i čehokoli 
jiného, co k železnici patří. Vaše fotografie 
se stanou součástí velké letní výstavy Svět 
železnice, kterou připravujeme ve spolu-
práci s Klubem železničních modelářů Os-
trov od 25. 6. do 31. 8. 2022 na Staré radnici  
v Ostrově. Po návštěvnickém hlasování, 
které bude probíhat po celou dobu výstavy, 
oceníme autory nejzajímavějších snímků.

   Fotografie ve velikosti A3, spolu s Va-
ším jménem a kontaktem, zašlete nejpoz-
ději do 31. května poštou na adresu Stará 
radnice, Staré nám. 46, 363 01 Ostrov, nebo  
k nám můžete zavítat osobně. Rádi se  
s Vámi potkáme od úterý do neděle mezi 
10.00 a 17.00 hod. Pro bližší informace nás 
můžete kontaktovat na tel. 774 820 676 
nebo na janecka@dk-ostrov.cz.

S DIVADLEM V KVĚTNU NEKONČÍME

Dům kultury zve na hru Oskar a růžová paní

Na Staré radnice je nyní stále živo

Hledáme nadšené fotografy vlaků  
a dění na železnici

ŽIVOT NA STARÉ RADNICI

@dkostrov

dum_kultury_ostrov

+ 420 724 509 287

Mírové náměstí 733
363 01 Ostrov

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: 
BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ
5. května 17:00 hod., dabing, vstupné 130 Kč
6. května 17:00 hod., titulky, vstupné 130 Kč

Černokněžník Grindelwald se snaží rozpoutat válku mezi 
kouzelníky a mudly. Profesor Albus Brumbál ví, že mocný 
temný kouzelník Gellert Grindelwald je na cestě převzít moc 
nad kouzelnickým světem. Protože není schopen ho zastavit 
sám, pověří magizoologa Mloka Scamandera, aby vedl 
neohrožený tým kouzelníků, čarodějek a jednoho chrabrého 
mudlovského pekaře na nebezpečné misi, kde potkají stará 
i nová fantastická zvířata a střetnou se s rostoucí armádou 
Grindelwaldových následovníků. Ale jak dlouho bude moci 
Brumbál zůstat stranou, když jsou sázky tak vysoko? Režie: 
David Yates. Hrají: Eddie Redmayne, Katherine Waterston, 
Ezra Miller, Jude Law, Alison Sudol, Mads Mikkelsen ad. USA, 
dobrodružný / fantasy, 143 min.

NOTRE-DAME V PLAMENECH
5. a 7. května 19:30 hod., české titulky, vstupné 120 Kč

Hrdinský příběh těch, kteří riskovali své životy při 
nebezpečné záchraně symbolu Paříže. Film v neúnavném 
tempu rekonstruuje události 15. dubna 2019, kdy katedrálu 
Notre-Dame zachvátily plameny a celý svět toho byl 
v přímém přenosu svědkem. Spolu s hasiči se vydáváme 
do nitra hořící budovy. Snímek tak nabízí téměř fyzický 
zážitek, který nikoho nenechá chladným. Režie: Jean-Jacques 
Annaud. Hrají: Samuel Labarthe, Jeremie Laheurte, Élodie 
Navarre, Pierre Lottin, Jesuthasan Antonythasan, Chloé 
Jouannet, Maximilien Seweryn. Francie, drama,110 min.

DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU  
ŠÍLENSTVÍ
6. května 19:30 hod., 2D titulky, vstupné 130 Kč
7. května 17:00 hod., 3D dabing, vstupné 150 Kč

Filmový svět studia Marvel otvírá brány do paralelních světů 
a dává do nich nahlédnout jako nikdy předtím. Vydejte 
se do neznáma s Doctorem Strangem, který za pomoci 
starých známých a nových spojenců vstupuje do šílených 
a nebezpečných paralelních světů mnohovesmíru, aby se utkal 
se záhadným soupeřem. Režie: Sam Raimi. Hrají: Benedict 
Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl 
Gomez, Chiwetel Ejiofor ad. USA, akční, fantasy, horor, (*12).

UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK
12. a 13. května 17:00 hod., vstupné 120 Kč  

Mladý Chicky je jiný než ostatní. Je tak trochu neobyčejný. 
Narodil se jako napůl kuře a napůl zajíc. Měl štěstí, protože 
ho jako malého adoptoval král Petr, slavný zaječí dobrodruh. 
Režie: Ben Stassen. Belgie / Francie, animovaný,91 min.

ŽENY A ŽIVOT
12. a 14. května 19:30 hod., vstupné 130 Kč

Někdy pomůže náhoda, někdy pár facek a někdy prostě jen 
stačí přestat řešit vztahové problémy s osobou, která s vámi 
vztah vlastně vůbec nemá… Režie: Petr Zahrádka. Hrají: 
Eva Salvatore Burešová, Jakub Kohák, Jiří Lábus, Veronika 
Freimanová, Petr Buchta ad. Česko, komedie.

LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ
13. května 19:30 hod. a 14. května 17:00 hod., vstupné 120 Kč

Co všechno se může stát během jednoho svatebního dne? 
Příběh se odehrává v průběhu několika hodin jednoho dne, 

které divákovi vyprávíme postupně třikrát, a to vždy z úhlu 
pohledu jiné postavy. Tyto tři dějové linie se prostřednictvím 
postav postupně propojují a ovlivňují. Vzniká tak velký 
prostor pro množství nedorozumění a komických situací. 
Režie: Jakub Machala. Hrají: Anna Fialová, Marek Lambora, 
Natalia Germani, Richard Stanke, Noël Czuczor, Csongor 
Kassai ad. Česko / Slovensko, komedie / romantický.

PROMĚNA
19. května 17:00 hod., 3D, vstupné 130 Kč
20. května 17:00 hod., vstupné 100 Kč  

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

PRAŽSKÝ VÝBĚR: SYMPHONY BIZZARE
19. a 21. května 19:30 hod., vstupné 120 Kč

Velkolepý koncert Pražského výběru na stříbrném plátně 
s názvem Symphony Bizarre ukáže vystoupení kapely 
v O2 aréně v prosinci roce 2016. Pražský výběr tehdy 
převedl divákům více, než jen rockový koncert. Ke svému 
výročí připravil bombastickou show s Českým národním 
symfonickým orchestrem, americkým dirigentem a řadou 
výjimečných hostů a scénických nápadů. Režie: Michael 
Kocáb. Hrají: Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, 
Klaudius Kryšpín, Jiří Hrubeš, Dominik Turza, Vojtěch Dyk, 
Gabriela Beňačková, Iva Pazderková. Česko, dokumentární / 
hudební, 95 min.

ŽHÁŘKA
20. května 19:30 a 21. května 17:00 hod., vstupné 130 Kč

V nové adaptaci klasického thrilleru Stephena Kinga dívka 
s mimořádnými pyrokinetickými schopnostmi chrání svou 
rodinu a sebe před zlověstnými silami, které se ji snaží 
zajmout a ovládnout. Režie: Keith Thomas. Hrají: Zac Efron, 
Gloria Reuben, Ryan Kiera Armstrong, Sydney Lemmon, 
Michael Greyeyes ad. USA, drama / horor / sci-fi / thriller, 
české titulky, (*15).

TŘI TYGŘI A JACKPOT
26. a 27. května 17:00 hod., vstupné 120 Kč 
 
Populární komediální skupina Tři tygři se se svým 
nevázaným humorem vydává dobýt velká plátna kin. 
Konečně! V celovečerním příběhu Tří tygrů získají 
dva troubové z Ostravy výherní tiket na osm milionů 
korun. Vyrážejí s ním do Prahy, ale v patách mají hordu 
ziskuchtivých hrdlořezů. A taky jsou nebezpeční sami sobě. 
Režie: Emil Křižka. Hrají: Albert Čuba, Štěpán Kozub, Robin 
Ferro, Vladimír Polák. Česko, komedie / akční.

TOP GUN: MAVERICK
26. května 19:30 hod., titulky, vstupné 140 Kč
27. května 19:30 hod., vstupné 140 Kč  

Přes třicet let ve službě. Pochvaly. Vyznamenání. Jediný, kdo 
za posledních 40 let sestřelil tři nepřátelská letadla. Přesto ho 
nikdy nepovýšili? Proč? Protože je to Maverick. Rebel, který 
poslouchá jen sebe sama. Režie: Joseph Kosinski. Hrají: Tom 
Cruise, Jennifer Connelly, Miles Teller, Jon Hamm, Val Kilmer, 
Lewis Pullman, Monica Barbaro ad. USA, akční / drama.

PROGRAM KINA KVĚTEN 2022

dk-ostrov.cz

ic@dk-ostrov.cz
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JSEM RÁD, ŽE SE NÁM POVEDLO OBNOVIT OSTROSTŘELECKOU 
TRADICI V OSTROVĚ, ŘÍKÁ PETR ŠINDELÁŘ

Petr Šindelář v ostrostřelecké uniformě
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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

ROZHOVOR

Občanský střelecký spolek byl v Ostrově 
založen v roce 2015. Od té doby se píše no-
vodobá historie Ostrovských ostrostřelců, 
kteří pravidelně trénují a účastní se soutěží. 
Více o historii spolku a jeho náplni se dočte-
te v následujícím rozhovoru s Petrem Šinde-
lářem, který byl jedním z jeho zakladatelů.
Pokuste se nám představit Ostrovské os-
trostřelce.
Ostrostřelecký spolek patřil k Ostrovu po 
celá staletí. Jeho historie sahá až do roku 
1535. Na sklonku 18. století ostrostřelci 
v Ostrově působili pod názvem C. a k. Vý-
sadní Občanský Střelecký Sbor. Po 1. svě-
tové válce byl pak spolek přejmenován 
na Německý občanský střelecký spolek  
a nakonec na Občanský střelecký spo-
lek Ostrov (Bürgerlicher Schützenverein 
Schlackenwerth). Od roku 1925 však již 
fungoval jako spolek beze zbraní a jeho čin-
nost byla formálně ukončena v roce 1938.

Protože mám rád historii a jsem sportov-
ní střelec, začal jsem uvažovat o tom, že 
by se dala ostrostřelecká tradice v Ostrově 
obnovit. V roce 2015 jsem oslovil Vláďu 
Kříže z Jáchymova a našeho rodáka Honzu 
Bureše, jestli by mi nepomohli. Protože se 
jim můj nápad líbil, tak jsme společně zalo-
žili Občanský střelecký spolek Ostrov, a od 
uvedeného roku se tedy začala psát novo-
dobá historie Ostrovských ostrostřelců. 
Co soudobý spolkový život obnáší?
Tak střelecký spolek je hlavně o střílení. Ka-
ždý člen našeho spolku má nejenom svou 
uniformu a výstroj, ale především pušku. 
Všichni máme tzv. perkusní předovky, 
což jsou plně funkční repliky historických 
střelných zbraní na černý prach, ze kterých 
střílíme olověné kule. Výhodou je, že pro 
tyto zbraně se nevyžaduje zbrojní průkaz. 
Přesto se s nimi dá střílet i na několik sto-
vek metrů. Pro naše členy máme zajištěné 

tréninky na střelnici v Březové u Karlových 
Varů a samozřejmě se účastníme i soutěží, 
které jsou organizovány v rámci Ostrostřel-
ců zemí Koruny české (OzKč), což je spo-
lek, jehož členy jsou kromě Ostrovských 
ostrostřelců i ostrostřelci z Lokte, Rakovní-
ka, Chomutova a Senomat. Náš spolek je 
prostřednictvím OzKč i členem organizace 
Evropských historických střelců (Europäis-
che gemeinschaft historischen schützen – 
EGS), který je zakladatelem Rytířského řádu 
sv. Sebastiána a který sdružuje přes dva  
a půl tisíce střeleckých spolků, klubů a sbo-
rů z celé Evropy. Díky tomu jsme se mohli 
v roce 2018 zúčastnit nezapomenutelného 
střeleckého setkání EGS v Leudal v Holand-
sku, což byl pro nás úžasný zážitek.
Dá se tedy říci, že jste takový střelecký 
klub?
No to vůbec ne. Střílení je jedna věc, ale náš 
spolkový život se netočí jen kolem malo-
vaných dřevěných terčů a lití kulí z olova. 
Ostrostřelci bývali a znovu jsou ozdobou 
významných kulturních a společenských 
akcí. V Jáchymově naše slavnostní salva 
zahajuje lázeňskou sezónu, pravidelně se 
účastníme také poutí a slavností v Ostrově, 
kde pořádáme střelby na naší vzduchovko-
vé střelnici, a myslím si, že obyvatelé našeho 
krásného města si ostrostřelce spojují i s po-
slední zlatou adventní nedělí před Vánoce-
mi, s naší výbornou polévkou a svařeným 
vínem. A hlavně je to o setkávání s dalšími 
báječnými lidmi, kteří mají úctu k naší his-
torii a k tradicím a kteří jsou ochotni se ve 
svém volnu obléci do svých krásných uni-
forem a přenést se o nějaké to století zpět.
Kdo se může stát členem vašeho spolku?
Prakticky kdokoliv, kdo bude sdílet naše 
společné zájmy a ideje, kterými se náš 
spolek řídí. Vítáni jsou všichni patrioti 
z Ostrova a našeho blízkého okolí. Nejsme 
nijak veliký spolek, po založení spolku 
se počet našich členů ustálil na šesti, ale 
v současné době jsme už jen čtyři. Určitě 
tedy nové členy uvítáme. 
A jak Vás mohou případní adepti na os-
trostřelce oslovit?
Asi nejjednodušší je podívat se na naše 
webové stránky www.ostrostrelci-ostrov.
cz. Návštěvníci stránek se tam mohou 
dozvědět další informace o našem spol-
ku, prohlédnout si fotografie z našich akcí  
a v neposlední řadě si tam mohou stáh-
nout i formulář přihlášky. Každému zá-
jemci se určitě ozveme.
Děkuji za rozhovor a přeji Vám ostrou muš-
ku.

Já moc děkuji Vám a všem Vašim čtená-
řům přeji veselou mysl a pevné zdraví.   

(red)
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MDDM OSTROV ZVE NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MANĚTÍNĚ

ZDRAVÍ A ČISTOTA NA ZŠ KRUŠNOHORSKÁ

Projektové dny si žáci ZŠ Krušnohorská užívají

BĚŽECKÁ ŠTAFETA
Sobota 7. 5. / 15.00–17.00 hod. / Zámecký 
park / zdarma
Běžecká štafeta v Zámeckém parku pro 
R+d nebo i samotné děti. Trasa měří tolik, 
kolik let své činnosti slaví dům dětí -  50 m. 
Start je před Galerií umění od 15.00 hod.
Přihlášky online nebo osobně v domě dětí: 
probíhají od 14. března  
PLAVECKÁ ŠTAFETA
Neděle 8. 5. / 15.00–17.00 hod. / bazén ZŠ 
Masarykova / zdarma
Plavecká štafeta 50x jeden bazén pro kaž-
dého, kdo dokáže uplavat minimálně 17 m.
Start je v bazénu ZŠ Masarykova od 15 hod.
Přihlášky online nebo osobně v domě dětí: 
probíhají od 14. března  
AKCE PRO ZŠ + MŠ
Úterý 10. 5. / 9.30–11.00 hod. / Zámecký park
netradiční narozeninové a veselé soutěže 
pro MŠ
Středa 11. 5. / 10.00–12.00 hod. / hřiště 
MDDM + Zámecký park
sportovní soutěže pro děti z 1. stupně ZŠ
Čtvrtek 12. 5. / 10.00–12.00 hod. / hřiště 
MDDM + Zámecký park
sportovní soutěže pro děti z 2. stupně ZŠ
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MANĚTÍNĚ
Sobota 14. května / 13.00–17.00 hod. / 
Manětín / zdarma
Zveme širokou veřejnost na den otevře-
ných dveří do Manětína, kde si můžete 
prohlédnout naši letní táborovou základ-
nu. Včas se zaregistrujte na našich strán-
kách, tím si zajistíte místo v autobuse, kte-
rý bude zdarma do Manětína vypraven.
Přihlášky online nebo osobně v MDDM: 
probíhají již od dubna 

DEN RODIN
Sobota 21. května / 10.00–17.30 hod.
Oslavte s námi Mezinárodní den rodin 
programovým maratonem v knihovně, 
MDDM a v domě kultury. Přijďte celá ro-
dina – minimálně jeden dospělý a jedno 
dítě, získejte razítka do slosovatelné karty 
a vyhrajte vstupenky na Pohádkový park 
(28. 5.) nebo na některou z kulturních 
akcí DK. 
10.00–11.30 hod. - Městská knihovna, kví-
zy, soutěže
13.00–14.30 hod. - Ekocentrum, přírodo-
vědné aktivity
15.00 hod. - Kinokavárna DK Ostrov, Po-
hádka o Volkovi, divadelní pohádka
16.00–17.30 - MDDM, zábavné sportovní 
soutěže pro celou rodinu
PRIMA DEN DĚTÍ
Sobota 28. května / 14.00–17.00 hod. / 
120 Kč/dítě
Tradiční svátek Den dětí oslavíme v areálu 
MDDM, v Zámeckém parku, v ekocentru 
a jeho přilehlém klášterním areálu. Přijďte 
si s dětmi užít naši pohádkovou cestu Zá-
meckým parkem a zábavní atrakce v areá-
lu domu dětí.
Předprodej časových vstupenek: od  
16. května osobně v MDDM
Podrobnosti najdete na našem webu a FB.
REGISTRACE NA OLYMPIJSKÝ BĚH
pouze online do 12. června 
Nepropásněte přihlášení na 7. ročník 
T-Mobile Olympijského běhu, který pro-
běhne opět v Ostrově 22. června 2022. 
Registrace pouze online. Na místě už při-
hlášení do závodu nebude možné. Od  
1. 4. do 31. 5. poplatek za registraci 250 Kč,  

500 Kč včetně originálního funkčního trič-
ka Alpine Pro. Děti mají registraci za 30 Kč, 
s tričkem 230 Kč.
Registrujte se na: www.olympijskybeh.cz/
registrace
PŘIPRAVUJEME:
MANĚTÍNSKÉ PŘENOCOVÁNÍ
3.–5. června / 1 200 Kč/os.
Oblíbené přenocování v táborové základ-
ně v Manětíně. Hry v lese, netradiční spor-
tování a vše, co k pobytu v přírodě patří, 
pro děti 8–13 let. 
Bližší informace na našem webu.
Přihlášky: od 23. května online nebo osob-
ně v MDDM
PROVOZ BUDOVY MDDM
Po-Pá 8.00–20.00 hod.
So-Ne 10.00–20.00 hod.
PROVOZ SPORTOVNÍHO AREÁLU
Všední dny 8.00–20.00 hod., 
víkendy 10.00–20.00 hod.
Rezervace kurtů a fotbalového minihřiště: 
všední dny na tel. 736 505 681 
ZIMNÍ STADION
Rozpis k dispozici vždy na nástěnce zimní-
ho stadionu, na webu MDDM a FB. 
Tel: 601 089 332
Kontakty 
informace: 736 505 681, 
akce: 736 505 684, 
zájmová činnost: 731 615 657, 
doprava: 736 505 683, 
ekonomický úsek: 735 605 685, 
zimní stadion: 601 089 332
www.mddmostrov.cz 

Dagmar Gburová
vedoucí nepravidelné činnosti 

MDDM Ostrov

S prvním jarním sluníčkem proběhl na 
naší škole projektový den „Zdraví“, který 
organizovala p. uč. Z. Žitná. Jak už název 
napovídá, týkal se všeho, co se zdravím a 
zdravým životním stylem souvisí. Žáci si ve 
třídách povídali  o zdravých potravinách, 
sportování, nebezpečí úrazů, první pomo-
ci, hygieně i zdravých zubech. Každá třída 
vytvořila výživovou pyramidu, které nám 
teď zdobí školu. Žáci ochutnali i ovoce ze 
zdravého talíře.  Projektový den  „Zdraví“  
celá škola zakončila procházkou do pří-
rody, protože chůze je pro lidské tělo nej-
přirozenější sport. Většina tříd zamířila na 
Borecké rybníky, kde ekocentrum  pořáda-
lo svůj projekt „Den vody“. Žáci prošli celý 
okruh kolem rybníků a na jednotlivých 
stanovištích plnili zadané úkoly k dané te-
matice. Ke zdravému životnímu stylu patří 
nepochybně i čisté životní prostředí kolem  
nás. Proto se žáci i letos s nadšením zapoji-

li do akce „Ukliďme Česko“. Této akce, kte-
rá vznikla ve spolupráci paní P. Žlutické a 
paní I. Harzerové, se třídy naší školy účast-
ní pravidelně každý rok, a to i žáci s těžkým 
zdravotním  handicapem. Třídy VIII. B,  XI. 
A a XI. B sesbíraly celkem 63 kg odpadků 
okolo cyklostezky. Ekocentrum  nám do-
dalo potřebné ochranné pomůcky, pytle, 

rukavice, a nechyběla i odměna v podobě 
osvědčení o této činnosti. V rámci projek-
tu  Šablony III  žáci  II. A,  VI. B a VIII. B  na-
vštívili botanickou  zahradu v Bečově, kde  
se  na malou chvíli stali pozorovateli a pří-
rodními  badateli.  Podél  potoka ze stop, 
výtrusů a zbytků potravy zjišťovali, kdo 
tam asi žije. Další zastávkou  bylo muzeum 
v Karlových Varech, tam  se žáci oboha-
tili o vědomosti z historie založení města 
Karlovy  Vary, nalezení Vřídla, vzniku lázní 
a jejich vlivu na rozvoj města.  Měli mož-
nost vidět porcelán, který byl vyroben jako 
speciální zakázka pro zaoceánský parník 
Titanic. Zároveň se žáci seznámili s flórou 
a faunou jednotlivých oblastí Karlovarska. 
A na závěr díky 3D projekci v Techmánii 
v Plzni  si  žáci  zaletěli do vesmíru, kde na-
vštívili planety naší Sluneční soustavy.

Faten Fakach
ZŠ Krušnohorská, Ostrov     
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SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři Ostrovského měsíčníku, 
milí spoluobčané.

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

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

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

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

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

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

Jan Bureš
starosta města

DEN SE STAROSTOU
Tradiční Dny se starostou, které 

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

PROČ SE LÍBAT POD TŘEŠNÍ
První máj je  tradiční český svátek 

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

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

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

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

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

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

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

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

Dita Poledníčková
manažerka cestovního ruchu

MěÚ Ostrov

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

Úryvek z lyricko-epické básně Máj
Karel Hynek Mácha

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

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

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

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

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

Nabídka pozemků v Horním Žďáru

KULTURA

V loňském roce v září se Klášterních slavností zúčastnila kro-
mě delegace našeho partnerského města Rastattu také delegace 
poutníků ze severoněmeckého Büchenu – farnosti sv. Alžběty. 
Cesta do Ostrova v nich zanechala hluboký dojem. V říjnu 2021 
vyšel v Neue Kirchen Zeitung, týdeníku arcibiskupství Hamburg, 
článek Marco Heinena – EINE MADONNA, DIE VERBINDET /
Madona, která spojuje. Touto madonou je myšlena soška Panny 
Marie Věrné, jejíž originál je umístěn ve farním kostele sv. Mi- 
chaela archanděla a Panny Marie Věrné a kopie v klášterním kos-
tele Zvěstování Panny Marie v Ostrově. Poutavá reportáž líčí pří-
běh této madony, uvádíme ji ve zkrácené formě.

Od roku 2007 se každý rok uprostřed srpna, většinou v so-
botu po Nanebevzetí Panny Marie, koná pouť mezi Witzeeze  
a kaplí P. Marie v Büchenu k uctění Matky Boží, která navazuje 
na poutě historické. V polovině 17. století se nacházela v kostele  
v Büchendorfu, na druhé straně kanálu Labe-Lübeck, mnoha lid-
mi uctívaná milostná soška. Ale kam se později poděla? Asi v roce 
2010, jak vzpomíná Ursula Pinnau z farního společenství, uspo-
řádal tehdejší büchenský katolický farář Ulrich Krause s evange-
lickým kolegou z Büchendorfu malou pátrací akci ve svém kos-
tele, nenašli však žádné stopy. Po několika týdnech poskytla Eva 

Marunowski z farního společenství rozhodující zprávu. Byla u nás 
v Ostrově a zjistila, že je zde milostná madona, která by mohla 
být tou hledanou. Farář Krause poprosil svou hospodyni Christi-
nu Seitz, která pocházela z Bavorska, aby při návštěvě „domova“ 
zajela do Ostrova. Zde se seznámila s Lidmilou Hanzlovou, která 
se dobře vyznala ve věci hledané madony. Pouť do Büchenu při-
pomněla poutní tradici k někdejšímu klášteru benediktinek v Eb-
storfu u Uelzen, neboť odtud uvedená madona pochází. Někdejší 
představená kláštera v Ebstorfu opatřila pro klášter tuto madonu, 
svěcenou v roce 1492. Klášter byl tehdy významným poutním 
místem a Panna Maria zde byla uctívána jako královna andělů  
a mučedníků. Byla známá jako milostná matka z Ebstorfu, dokud 
za reformace nezmizela v archivu. Když za půldruhé století cesto-
vala Anna Magdalena z Lobkowitz se svým manželem Juliem Jind-
řichem, vévodou sasko-lauenburským, po vévodství a v roce 1644 
navštívila klášter Ebstorf, okamžitě se zamilovala do této sošky. 
Později říkala, že jí připadalo, že se na ni usmívá. Vévodkyně ma-
donu přemístila do Büchenu, do zdejšího kostela, kde si prý pak 
ženy vyprošovaly požehnání pro své děti. 

V roce 1654 nechala vévodkyně sošku přenést do rezidenčního 
zámku vévodů do Ostrova. Po smrti vévody r. 1665 byla soška umís-
těna do pohřební kaple – a odtud do kláštera, který Anna Magda-
lena r. 1666 založila. Od roku 1674 – vévodkyně už mezitím zemře-
la – stála madona v klášterním kostele Zvěstování P. Marie, kam 
mnoho lidí přinášelo Matce Boží své prosby. Zvláště v době moru 
v roce 1680 pocítili lidé její pomoc. Sasko-lauenburská princezna 
Franziska Sibylla Augusta pak před madonou v roce 1691 prosi-
la za svého manžela, bojujícího ve velké bitvě – a byla vyslyšena.  
V modlitbě slíbila nový oltář, dnes nazývaný „slíbený“, svěcený  
v roce 1693, na kterém pak madona stála a u kterého se poutníci 
modlili následujících 57 let. V té době vzniklo pojmenování „Marie 
Věrná“. Každý rok se zde koná 8. května pouť k P. Marii Věrné.

Dvě kopie madony (zhotovené dvěma umělci 1939 a 1977) 
jsou v Ebstorfu a v Rastattu. A pak je tu řezbář Stanislav Tomanec  
z Plzně, s nímž navázala spojení Christine Seitz, hospodyně faráře 
Krause. Ten vytvořil třetí kopii v roce 1995 a souhlasil s tím, že 
vyřeže i čtvrtou pro Büchen. V srpnu 2013 byla pak slavnostně 
umístěna v Mariánské kapli (Marienkapelle) v Büchenu, kde má 
dosud své stálé místo. 

Překlad textu Lidmila Hanzlová, úprava Zuzana Železná

OHLÉDNUTÍ ZA KLÁŠTERNÍMI SLAVNOSTMI 2021

GOSPELCHOR WUNSIEDEL VYSTOUPÍ BĚHEM KLÁŠTERNÍCH SLAVNOSTÍ

Na konci září byla madona nesena v slavnostním procesí ulicemi 
Ostrova. Farář Krzysztof Dędek nese Marii Věrnou, za ním jde 

plzeňský biskup Tomáš Holub

Festivalové město Wunsiedel je partnerským městem Ostrova od 
roku 2009. Smlouva o partnerství obou měst byla podepsána 26. září 
2009 v Ostrově a 20. června 2010 v rámci tradiční Slavnosti kašen 
ve Wunsiedelu. Oslavy 10. výročí partnerství proběhly v roce 2019 
pouze v Ostrově a vzhledem ke koronavirové pandemii byly pak 
kontakty výrazně omezeny. V tomto roce v rámci malého projek-
tu 10 let partnerství měst Wunsiedel–Ostrov spolufinancovaného 
z Dispozičního fondu Euregia Egrensis /Program přeshraniční spo-
lupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–
2020/ vystoupí během Klášterních slavností pěvecký sbor GOSPEL-
CHOR WUNSIEDEL. Jedná se o sbor, který existuje již téměř 20 let. 
Byl založen v roce 2003 Reinholdem Schelterem, který dodnes stojí 
v jeho čele. K repertoáru sboru patří spirituály a tradicionály z Afri-
ky, klasické chrámové písně, ale také například skladby ze známých 
hollywoodských filmů. GOSPELCHOR WUNSIEDEL se představí os-
trovskému publiku zhruba půlhodinovým programem v neděli  8. 5. 
od 16.00 hod. v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie.  

Zuzana Železná
Odbor kanceláře starosty a vnitřní správy 

Městský úřad Ostrov

Gospelchor Wunsiedel vystoupí během Klášterních slavností
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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

JOSEF II. – CÍSAŘ CESTOVATEL A JEHO NÁVŠTĚVY REGIONU (2/2)
Jak jsme již zdůraznili v první části našeho 

článku (dubnové vydání OM), císař Josef II. 
ve své době proslul nejen jako reformátor, ale 
rovněž jako panovník, který se až neobvykle 
často vydával na inspekční cesty po jednot-
livých zemích své mnohonárodnostní mo-
narchie. Ty mu přitom sloužily jako podklad 
pro osvícenstvím inspirovanou a vskutku 
rozsáhlou modernizaci říše. Na své „výpravy“ 
vyrážel Josef inkognito pod pseudonymem 
hrabě Falkenstein. Jezdil v obyčejném kočá-
ře, ve skromném obleku jako běžný člověk, 
aby nevzbuzoval pozornost. Přijížděl neohlá-
šen, procházel se nepoznán, dával se do řeči 
s kolemjdoucími a zacházel na místa, kam 
vyšší společnost nezavítala – úřady, veřejné 
budovy, chudobince, nemocnice i hostinská 
zařízení. Zajímal se o ceny obilí, chleba, pod-
mínky a život svých poddaných, především 
pak venkovanů. Tyto způsoby mu získávaly 
obdiv a přízeň prostého lidu, který měl pocit, 
že s ním císař soucítí.

Josefovu rezervovanost vůči šlechtickým 
hodnostem a výsadám k nim se vážícím 
dokládá i dobová historka z Vídně. Poté, co 
v roce 1766 rozhodl o zpřístupnění císař-
ských zahrad v Prátru pro veřejnost, byl za-
sypán přívalem výtek dvořanů - urozených 
šlechticů. Ti si stěžovali, že se již při jeho 
návštěvě nenachází mezi „sobě rovnými“, 
neboť se na místě společně s nimi prochází 
i běžní měšťané. Císař měl údajně pohoto-
vě odpovědět, že kdyby on jako vladař chtěl 
být pouze mezi sobě rovnými, musel by na 
procházku chodit do kapucínské krypty. 
Tam se totiž nacházela hrobka jeho rodu.

Patrně nejznámější událostí se však stalo 
zlidovělé vyprávění o orajícím císaři, které se 
traduje nejen v písemné, ale i obrazové for-
mě. Připomíná ho taktéž řada památníků. 
Josefovi se totiž během jeho cesty na Mora-
vu porouchal kočár. Dle záznamů se tak sta-
lo 19. srpna 1769 u Slavíkovic. Během čekání 
na opravu kola si Josef vypůjčil od jistého 
Jana Kartoše, syna sedláka Ondřeje Trnky, 
pluh a vyoral s ním dvě brázdy. Tato událost 
se pro svoji ojedinělost záhy stala senzací,  
a to nejenom v rámci habsburské monar-
chie, ale i v zahraničí. Údajně měla dokonce 
k podobnému činu inspirovat francouzské-
ho krále, jenž však oblibou u poddaných 
zrovna nepřekypoval. Nicméně obyvatelé 
Slavíkovic si náčiní ponechali a chovali ho ve 
veliké úctě, neboť každý chtěl brzy na vlast-
ní oči spatřit „císařův pluh“. Na místě, kde 
Josef II. oral, bylo od roku 1770 postupně 
postaveno pět pomníků na památku této 
události. Nápis na původním z nich zněl:

„Aby podpořil a oživil lidovou píli, snaži-
vost a pracující lid, sám vedl na tomto mís-
tě pluh. Tím udělil velký císař šlechtictví 
požehnanému zemědělství, tomuto prv-

nímu stavu a živiteli lidského pokolení“. 
Ten pravděpodobně „nejvýstavnější“ 

však byl odlit v roce 1836 v salmovských 
blanenských slévárnách a ozdoben reliéfem 
od sochaře Josefa Kliebera z Vídně. Dnes se 
s ním však již nesetkáme, neboť byl zničen 
v listopadu 1920 místními legionáři, kteří 
v něm spatřovali symbol Habsburků. Může 
nás však uklidnit, že samotný Klieberův reli-
éf byl zachráněn a dnes je k vidění v Morav-
ském zemském muzeu v Brně. Jeho kopie 
pak zdobí i nejnovější památník, jenž byl 
odhalen v listopadu 1995. Osud těchto pa-
mátníků tak odráží vnímání českých dějin, 
proměnu vztahu k tomuto císaři a dobové 
chápání jeho symbolického činu.  

Nerespektování ceremoniálních pravidel 
však někdy vedlo ke zmatkům a nemalému 
rozčarování. To se také projevilo roku 1766 
při císařově návštěvě nedalekých Karlových 
Varů, kdy jej karlovarský magistrát očekával 
u místní Pražské brány. Panovník však pro 
sebe vskutku typickým způsobem vstou-
pil do města pěšky, a to postranní Špitální 

brankou. Než přitom městští radní, které 
tento čin více než překvapil, přesunuli ofi-
ciální uvítací ceremonii, trávil pobavený 
Josef čas ve společnosti své blízké přítelky-
ně, kněžny Marie Eleonory z Lichtenštejna, 
v domě U Zelené lodi.   

Závěrem je třeba říci, že jednoduchost 
v jednání byla osvícenskými filozofy té 
doby chápána jako známka vysoké občan-
ské kázně a dobrého charakteru. Svědčila 
o vědomí přináležitosti k celku a o uvědo-
mění si povinnosti dělit se o každodenní 
problémy s ostatními. Nutno přitom po-
znamenat, že stála v přímém kontrastu 
k barokní představě šlechtice a panovníka, 
v níž byl Josef na dvoře své matky Marie Te-
rezie ve Vídni vychován. Na základě histo-
rických podkladů však můžeme říci, že tato 
osobnostní charakteristika, která ho dopro-
vázela na cestách i mimo ně, byla vlastně 
jeho přihlášením se k daným osvícenským 
ideálům v praxi a stala se také nedílnou 
součástí jeho vládní strategie.

Josef a Jan Železných

Pražská brána, jíž měl císař Josef II. do Karlových Varů přicestovat,  
se nacházela nad kostelem sv. Máří Magdalény (foto: Jan Železný)
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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

„Někteří naši lidé mají strach, že násled-
kem politického vývoje v našich zemích 
budou čs. sportovcům uzavřeny západní 
hranice. Nuže, můžeme tomu věřit a ne-
musíme. Uvidíme, jak se budou věci dále 
vyvíjet.“ – RUCH, březen 1948

Je to strach oprávněný, věci se po únoru 
1948 vyvíjejí. Západní hranice je nejen uza-
vřena, ale i zadrátována a zaminována. Do té 
doby běžné cestování se omezilo. Svobodný 
výjezd zaručený Chartou lidských práv se 
stává kriminálním činem. I pouhá příprava 
tzv. nedovoleného opuštění republiky se 
bude trestat pobytem za mřížemi.

Vybraní a pověření sportovci jsou na 
tom ještě nějakou dobu lépe. Jako důleži-
tý exportní artikl s platnými dokumenty  
i požehnáním úřadů vyjíždějí s úkolem 
vozit tituly, medaile a poháry. Jenže i na 
sportovním poli se situace po prvních emi-
gracích zhorší. Legendární Josef Maleček dá 
špatný příklad již několik dní po odeznění 
únorových dní a poté začne emigrací zná-
mých sportovců rychle přibývat. Včetně 
těch nejuznávanějších - Jaroslava Drobné-
ho, Miroslava Slámy nebo Aleny Vrzáňové.

Zdaleka ne všichni zůstanou venku, vět-
šinou se vracejí. Včetně hokejistů, kteří však 
také nakonec na svou naivitu doplatí. Ho-
kejistům se v pokračujícím vývoji dostalo 
pochybné cti reprezentovat na oltáři na-
stupující totality sjednocenou tělovýchovu, 
aby jejich obětí režim zastrašil ostatní. Bylo 
jasné, že v mnohadílném seriálu procesů, 
které postupně likvidovaly elitu všech slo-
žek společnosti, nelze sportovce pominout 
– už kvůli dokončení „očisty“. 

Trocha historie 
Hokejová reprezentace si koncem 40. let 

vydobyla pozici ve světovém hokeji, v prů-
běhu tří let získala dvakrát titul mistra světa 
a v přímém souboji o olympijské zlato ode-
šla neporažena. Boža Modrý byl označován 
za nejlepšího brankáře kontinentu a Vláďa 
Kobranov za největší talent posledních let. 

Turnaj v rámci Zimních olympijských her 
1948 se konal od 30. ledna do 10. února ve 
Svatém Mořici ve Švýcarsku, zároveň jako 
15. mistrovství světa a 26. mistrovství Evropy. 
Hrálo devět týmů jednokolovým systémem 
každý s každým. Výsledky USA se však zapo-
čítávaly pouze do pořadí mistrovství světa. 
O pořadí na prvních místech rozhodoval při 
bodové rovnosti brankový podíl, ten přinesl 
zlato Kanadě. Naši skončili na druhém místě, 
což jim zajistilo titul mistra Evropy.

Čsl. výpravu tvoří třináct úřadujících mistrů 
světa a čtyři nováčci. Jsou v ní brankáři Mod-
rý a Jarkovský, obránci O. Zábrodský, Sláma, 
Pokorný, Šťovík, Trousílek a Hainý, útočníci 
Troják, V. Zábrodský, Konopásek, Roziňák, 
Drobný, Stibor, Kobranov, Bouzek a Bubník.

Svorně vybojují stříbro, ale tím okamži-
kem se také jejich cesty začnou rozcházet, 
v řadě případů už neodvolatelně.

Po olympiádě absolvuje mužstvo zájezd 
do Moskvy, kde učí hrát tým Sovětského 
svazu, a návrat z tohoto zájezdu je již do 
jiné země, neboť v mezičase proběhl Ví-
tězný únor.

Dne 6. 11. 1948 odlétají hokejisté do Pa-
říže, kde v rámci přípravy na turnaj v Lon-
dýně hrají s Racing Club Paris. Druhý den 
musí část mužstva odletět do Londýna  
a mužstvo je rozděleno. Odletí pouze osm 
hráčů a šest má přiletět později. Už nepři- 
letí. Zbývající hráči odehrají sice dvě utkání, 
ale pak je turnaj zrušen. Po letadle se členy 
týmu na palubě se marně pátrá.

Život jde dál a základ mužstva (Modrý, 
O. Zábrodský, Trousílek, Němec, Roziňák, 
V. Zábrodský, Konopásek, Bubník, Cha-
rouzd a Jiří Hainý), doplněný o hosty (Jir-
ka, Přemysl Hainý, Sláma a Bouzek), spolu 
s vedením (O. Zábrodský st., Vodička a 
Kroupa) vyjíždí koncem r. 1948 do Davosu 
na Spenglerův pohár.

Soupeře s elegancí porážejí. Finále se ode-
hrává na silvestra, následně oslavují získání 
poháru a vlastně i konec roku. Mezi gra-
tulanty se objeví nečekaní hosté – Jaromír 
Citta, bývalý předseda LTC, Josef Maleček, 
prezident klubu Stříbrný, Kučera a další. Při-
cházejí s nabídkou, aby zůstali v emigraci, 
že vytvoří tým Svobodného Českosloven-
ska atd. Zprvu jednají pouze s kapitánem 
Vladimírem Zábrodským, pak předloží na-
bídku všem hráčům a o nabídce proběhne 
hlasování. To dopadne tak, že většina hráčů 
se chce vrátit. 

Poté odehrají několik přátelských utkání. 
Hráči Oldřich Zábrodský a Miroslav Sláma 
emigrují, ostatní se vrací domů. Tam je ti-
cho po pěšině, na okolnosti hlasování se 
nikdo neptá, nic se nevyšetřuje, nikdo nic 
nevytýká. 

Světový šampionát 1949 ve Stockholmu 
a hráčům je vyslovena důvěra z nejvyšších 
míst. Před odjezdem jsou přijati předsedou 
vlády Zápotockým. 

„Jednali jsme ve vládě dlouho o tom, má-
me-li vás pustit, nebo ne. Většina kolegů 
byla proti. Já jsem však byl názoru, abyste 
jeli a vyhráli. A chce-li tam někdo zůstat, ať 
tam zůstane. My nikoho nedržíme. Jeďte  
a vyhrajte to. Bude to pro vás i pro nás dob-
ré, prospějete-li republice. Až se vrátíte – 
jestli se vrátíte –, uvidíme.“

Turnaj končí výhrou našeho mužstva. 
Vše se zdá zapomenuto, všichni jsou spo-
kojeni. 

Rok 1950 - světový šampionát v Londýně. 
Máme mužstvo snů a vše vypadá nadějně. 

Sobota 11. března 1950. Na letišti již stojí 
přistavený speciál, veškerá výzbroj a výstroj 
jsou naloženy. Čas odletu minul, ale hráči 
dál bloumají celním prostorem. Kolem po-
ledne dorazí na Ruzyň příkaz nenasedat, 
dokud nebudou rozhlasovým reportérům 
udělena víza.

Později je hráčům sděleno, že se odletí 
v pondělí. Když se však v pondělí 13. břez-
na sejdou, vše se opakuje. Nakonec se jim 
dostane informace, že start v Londýně byl 
úplně zrušen!

Nastává všeobecné rozčarování, zlost, 
rozpaky, beznaděj. Co s tím? Červený na-
vrhuje večer sraz U Herclíků a zapít to. 
K tomu se přidávají Macelis a Roziňák, že se 
zapijí jejich čerství potomci. 

Večer se v hospodě U Herclíků, jejímž 
nájemcem je hokejista Mojmír Ujčík, sejde 
větší část týmu. Jak pivo a alkohol tečou, 
tak přibývá výroků proti straně a vládě. 
Korunu všemu nasadí vysílaná zpráva ČTK  
o důvodech neúčasti.

Mezitím aktivní občanka, herečka Anna 
Kalvodová, udá na stanici SNB, že v hos-
podě jsou „přítomni nějací mladíci, kteří se 
mimo jiné hrubé a sprosté vyjadřování běž-
ně vyjadřovali sprostě o lidové demokracii, 
komunistické straně a vládě“.

Při zákroku výjezdové jednotky jsou za-
drženi tři hráči - Červený, Roziňák a Bubník. 

Po probuzení na stanici jsou s nimi pro-
vedeny první výslechy a jsou vzati do vazby. 
Postupně jsou zatýkáni i další – Vl. Kobra-
nov, Ujčík, Macelis, Španninger.

Hráče armádních klubů čekají nejhorší 
chvíle jejich života. Jsou umístěni do vyšet-
řovací vazby do Domečku na Hradčanech 
/věznice 5. oddělení Hlavního štábu Mini-
sterstva národní obrany/. Tomuto vládne 
všemocný štábní kapitán František Pergl, 
přezdívaný Suchá lípa. 

 Bubník vzpomíná: „Perglův křik a na-
dávky byly slyšet po celé budově, zatímco 
strážní neustále kontrolovali vězně: Nese-
dět! Chodit! Cvičit!

Kdo neposlech, hned se dostal do ohně 
dvou pendreků. Pergl s oblibou vězněné 
přivazoval k židli a mlátil je. Jeho kancelář 
připomínala mučírnu…“ 

Španninger: „Hned po návratu (z výsle-
chu) mi vzteklý Pergl nařídil vyklidit celu, 
zůstala v ní jenom plechovka od marme-
lády místo záchodu. Začalo nekonečné 
sekýrování, každou hodinu kliky a dřepy. 
Mě jen tak neudoláte, sliboval jsem si. 
Ale už druhý den mi začaly otékat nohy  
a třetí jsem lezl po čtyřech. Prosil jsem je  
o vodu, ale jenom se smáli. Teprve když 
jsem opakovaně odmítal cokoliv sdělit, 
protože jsem skutečně nic nevěděl, vyšet-
řovatelé rezignovali.“

Takto vzpomínal Vladimír Kobranov:
„Vyšetřovatelé se nás snažili zlomit všeli-

jak. Jednou mi třeba při výslechu naznačili, 
že když budu spolupracovat, nemusel bych 
jít sedět. Když z nás nedostali, co potřebo-
vali, měli jsme v Domečku z noci peklo: ka-
ždou chvíli nás budili a my potom museli 
do umdlení chodit, dělat dřepy, kliky.“

Zatímco jsou hokejisté vyšetřováni, v tis-
ku proběhnou informace o tom, že je ostu-

BYLI MISTRY SVĚTA! JEDNI Z MNOHÝCH ZAPOMENUTÝCH
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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

da, že anglické úřady znemožnily odlet na-
šeho mužstva na turnaj, a jinak ticho. 

O hokejistech se mlčí a chystá se jiné 
představení. Pouze někteří členové rodin 
se dožadují zpráv, např. Věra Ujčíková dne  
27. března píše: „Jako manželka jmenované-
ho prosím snažně Státní bezpečnost o se-
bemenší zprávu o mém zatčeném manže-
lovi. Děkuji Vám za rychlé vyřízení, k němuž 
jistě dojde, pokusíte-li se vžít do života ženy, 
jejíž muž byl zatčen a která nemá sebemen-
ší zprávu, kde se nalézá.“

Zprávu nedostane žádnou. Zatčeno je 
devět výtržníků a nejvíce má toho na svě-
domí Bubník. Jenže je mu 21 let, teprve 
chvíli je plnoletý – je to vyučený řezník,  
a on má být organizátor skupiny?

Rychle se najde vhodnější osoba. Dne  
23. března 1950 v 19.00 je zatčen Ing. Bo-
humil Modrý. Je mu 34 let, jednal o emig-
raci, navázal styky s Bowem, je inženýrem 
stavebnictví atd. To je ta správná osobnost! 
Jako poslední je 24. března 1950 zatčen Sta-
nislav Konopásek.

Konečně 28. dubna 1950 Hlavní štáb 
MNO podal Státní prokuratuře trestní 
oznámení. Ale zase následuje rozpačité 
ticho a tápání. Paní Ujčíková se dne 14. 6. 
1950 obrací dopisem na paní Martu Gott-
waldovou - marně.

Čas letí, rozhoduje se o zaměření a rozsa-
hu žaloby – není tam místo a nebude pro 
Vl. Zábrodského,  kapitána týmu, toho, kte-
rý vyjednával o emigraci atd.

Vše dokonáno a dne 6. října 1950 začíná 
na Pankráci proces, který je oproti původ-
ním plánům neveřejný. Předseda senátu 
Státního soudu JUDr. Kruk, za prokuraturu 

JUDr. Bureš. Marné bude snažení obhájců – 
JUDr. Lindnera, Čeřovského a Kvasnici.

„Trestná činnost odsouzených spočíva-
la v tom, že Ing. Bohumil Modrý, Augustin 
Bubník, Vladimír Kobranov, Josef Jirka, Václav 
Roziňák a Stanislav Konopásek od podzimu 
1948 až do svého zatčení v Praze a cizině se 
postupně spolčili navzájem a s jinými proti- 
státními činiteli v úmyslu zničit nebo rozvrá-
tit lidově demokratické zřízení, hospodář-
skou a společenskou soustavu republiky a 
vešli za tím účelem ve styk s cizími činiteli…“

Společně nebo jednotlivě spáchali: zlo-
čin velezrady, zločin napomáhání k pokusu 
neoprávněného opuštění republiky, zločin 
neoznámení trestného činu, přečin pobu-
řování proti republice, přečin hanobení 
ústavních činitelů atd. 

Suma sumárum: vyšetřování trvala sedm 
měsíců, soudce dostal na prostudování 584 
stran spisů tři dny, neveřejný soud je odbyt 
za dva dny. Tresty dvanácti odsouzeným 
činí v souhrnu 77 let a osm měsíců.

Ing. B. Modrý na 15 let, Augustin Bubník 
na 14 let, Stanislav Konopásek na 12 let, 
Václav Roziňák na 10 let, Vladimír Kobra-
nov na 10 let, Josef Jirka na 6 let, Zlatomír 
Červený na 3 roky, Mojmír Ujčík na 3 roky, 
Jiří Macelis na 2 roky, Přemysl Hainý na  
1 rok, Antonín Španninger na 1 rok a Josef 
Stock na 8 měsíců.

K tomu i vedlejší tresty – pokuty, ztráta 
občanských práv, zabavení majetku. Skoro 
všichni odsouzení se po vynesení rozsudku 
odvolali.

Dne 22. prosince 1950 se konalo u Nej-
vyššího soudu v Praze na Pankráci tajné 
odvolací řízení, a soud ve druhé instanci 

potvrdil rozsudky. Tím zmizela naděje na 
svobodu a nastoupili pouť po kriminálech 
a lágrech – skoro všichni poznali tábory Já-
chymovska.

Spravedlnost až v létě 1968 rozvázala  
a sundala šátek, kterým měla zavázané oči:

„Presidium Nejvyššího soudu projednalo 
v neveřejném zasedání dne 30. července 
1968 podle § 29 odst. 1, písm. d) zákona 
č. 36/1964 Sb. stížnost pro porušení záko-
na podanou předsedou Nejvyššího soudu 
v trestní věci proti Ing. Bohumilu Modré-
mu a spol. projednávané u bývalého Státní-
ho soudu v Praze…

Usnesení Nejvyššího soudu ze 22. pro-
since 1950 u obviněných Ing. B. Modrého,  
A. Bubníka, V. Roziňáka, V. Kobranova,  
J. Jirky, S. Konopáska a A. Španningera se 
zrušuje v celém rozsahu.

Zrušuje se též rozsudek bývalého Stát-
ního soudu v Praze ze dne 6. října 1950  
u obviněných Ing. B. Modrého, A. Bub-
níka, V. Roziňáka, V. Kobranova, J. Jirky,  
S. Konopáska, P. Hainého, A. Španningera,  
J. Stocka, J. Macelise, Z. Červeného a M. Uj-
číka v celém rozsahu.“

Co říci na závěr?
Vše výše uvedené se odehrálo za pasiv-

ní asistence sportovních institucí, Státního 
výboru pro tělovýchovu i Čs. obce sokol-
ské a její sekce ledního hokeje. Funkcionáři 
v obavách o vlastní židle podpořili politické 
orgány a disciplinovaně mlčeli. Nepozvedli 
hlas protestu, neodhodlali se převzít za své 
hrdiny v tu dobu oblíbenou společenskou 
záruku, nezmohli se ani na ponížené oslo-
vení vrchnosti s prosbou o shovívavost.

Lubomír Modrovič

Davos, foto před obědem - stojící zleva kouč Vodička, V. Zábrodský, Konopásek, Roziňák, Trousílek, Modrý a O. Zábrodský,  
dole Jirka, Sláma, Bouzek, Bubník, Němec, Př. Hainý.
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13. května 1962 se v Ostrově konala 
první Krajská mírová manifestace Svazu 
protifašistických bojovníků. Nově vytváře-
ná tradice měla být jakousi společenskou 
náhradou za upadající hornické dny, které 
ztratily svůj lesk s útlumem těžby, s odli-
vem horníků. Je tomu právě 60 let, a tak 
není na škodu si toto výročí připomenout. 

Mírová slavnost započala v neděli dopo-
ledne na Mírovém náměstí. Stovky, možná 
až tisíc obyvatel dorazilo, aby si připomně-
li hrůzy války. Slavnostní akce se účastnil 
armádní generál Ludvík Svoboda, za rus-
kou delegaci pozdravil přítomné maršál 
SSSR Andrej Ivanovič Jeremenko. Ústřední 
výbor Svazu protifašistických bojovníků 
zastupoval předseda J. Hušek. Vrchní sta-
rosta města Plauen Fritz Siewert vedl dele-
gaci protifašistických bojovníků z Němec-
ké demokratické republiky. 

Hlavním bodem mírových slavností 
bylo odpolední odhalení pamětní des-
ky na budově zámku. Na věčnou paměť 

jsou tak od roku 1962 vzpomenuty obě-
ti ostrovského koncentračního tábora. 
První vězni přišli do Ostrova již v březnu 
1939. Tato gestapácká věznice zde měla 
jen krátkého trvání, zhruba 6 měsíců. Pár 
měsíců, které však provázelo bití a bohužel  
i stín smrti. V letech 1943 až 1945 byla pak  
v zámku pobočka koncentračního tábora 
Flossenbürg. Kolik nevinných obětí zapla-
tilo za svůj nedobrovolný pobyt v ostrov-
ském zámku daň nejvyšší, není dodnes 
zcela zřejmé. Záznamy v matrice karlovar-
ského krematoria jsou však dodnes mrazi-
vé, dodnes žalující. 

Odhalení pamětní desky byla přítomna 
řada bývalých vězňů, řada protifašistických 
bojovníků. Nově vybudované pietní místo 
převzal do opatrování pionýrský oddíl na 
tehdejší I. základní devítileté škole (dnes 
MDDM). Po slavnostním odhalení pamět-
ní desky se přítomní přesunuli do blízkého 
Parku kultury a oddechu, kde akce pokra-
čovala bohatým kulturním programem.    

Řadě bývalých vězňů bylo posléze udě-
leno čestné občanství našeho města. Jed-
ním z oceněných byl i spisovatel Jiří Žák, 
který byl nacisty zatčen na počátku dubna 
1939. Po nedobrovolném pobytu na zám-
ku v Ostrově byl převezen do koncentrač-
ního tábora Dachau. Od září 1939 až do 
konce války byl pak vězněn v koncentrač-
ním táboře v Buchenwaldu. Své vzpomín-
ky na léta věznění promítl do řady svých 
knih. Některé „zážitky“ z nedobrovolné-
ho pobytu v Ostrově tak můžeme nalézt 
v jeho knize A pozdravuj u nás doma. Na-
příklad v povídce Jedna rána vzpomíná na 
spoluvězně Jardu.

„To bylo jaro, ten duben 1939! Přechod-
ní a nedobrovolní obyvatelé zámku v Ost-
rově u Karlových Var byli zvyklí na leccos. 
Když je sem dopravili na náklaďácích z Plz-
ně, čekalo je přivítání, po němž se stěny 
zámeckých chodeb musely znovu bílit. 

Ale takovým výpraskem, jaký schytal 

Jarda, se nemohl pochlubit nikdo. V zá-
řijových dnech roku 1938 ho henleinovci 
chtěli na kraslické poště skalpovat; Jarda 
odpověděl střelbou. A teď přišel do Ostro-
va zvláštním transportem, sám, jako jedi-
ný Pražák. Znovu se setkali: krasličtí hen-
leinovci v uniformách esesáků a kraslický 
poštmistr jako vězeň.

Když se krasličtí skopčáci vyvztekali, vy-
bouřili a unavili, zavedli ho – potlučeného 
a zkrvaveného – do zámeckého sklepení...“   

Přestože esesáci věnovali Jaroslavu Bart-
lovi „zvláštní péči“, nakonec útrapy nejen 
Ostrova, ale i Dachau a Buchenwaldu pře-
žil. Po válce se vrátil do Kraslic, kde působil 
jako předseda správní komise a poté ná-
rodního výboru. Mnozí další se však domů 
již nikdy nevrátili.

Nová tradice Krajské mírové konference 
neměla dlouhého trvání. Co však přetrva-
lo dodnes, je každoroční uctění památky 
obětí ostrovského koncentračního tábora, 
uctění památky obětí války. Dnes bohužel 
válka znovu rezonuje. Nezbývá než si přát, 
aby se opět mír nejen do Evropy navrátil.

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

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

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

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

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

Nabídka pozemků v Horním Žďáru

POHLED DO HISTORIE

KVĚTNOVÉ VÝROČÍ – ŠEDESÁT LET OD MÍROVÉ SLAVNOSTI V OSTROVĚ

Jaroslav Bartl, vězněný v roce 1939  
v Ostrově, SOkA Sokolov    

 Čestná stráž u pamětní desky,  
sbírka Josef Macke

Mírové konference se účastnil armádní generál Ludvík Svoboda a také maršál SSSR Andrej Ivanovič Jeremenko, 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

SPORT

Měsíc březen byl pro mažoretky Slu-
níčka - Oskarky Ostrov pod vedením Evy 
Žilákové a Bedřicha Siegla velmi úspěšný. 
Jarní prázdniny strávily společně s Oskar-
kami Ostrov a kynšperskými mažoretkami  
ve francouzském městě Nice, kde pilně 
trénovaly a měly možnost vystoupit pří-
mo v Nice. Určitě zajímavým zážitkem byl 
i pochod po pobřeží mezi plachetnicemi 
ve městě Antibes a následné vystoupení 
na náměstí. Aby celé jarní prázdniny ne-
strávily jen tréninkem, byla pro ně připra-
vena prohlídka parfumerie Fragonard, kde 
se podívaly, jak se slavné parfémy vyrábí, 
dále procházka po městě Nice a asi nejza-
jímavější byla návštěva Marinelandu, což je 
největší mořský park svého druhu v Evropě. 
Tam zhlédly vystoupení kosatek, delfínů  
a lachtanů. Prošly se mezi žraloky a zajíma-
vostí bylo krmení tučňáků. Cestou domů 
se zastavily v Monaku, kde měly možnost 

vidět střídání stráží před knížecím palácem. 
Trénink na Azurovém pobřeží se vyplatil. 

V neděli 27. 3. 2022 se zúčastnily 32. roč-
níku pohárové soutěže  tanečních formací 
Elitary  v Lounech. V disciplíně mažoret-
ky klasické - malá skupina 3 - 8 tančících 
předvedlo skvělý výkon a přivezly si zlaté 
medaile a pohár. Děvčata vystupovala 
se svojí skladbou Mozart.  Ani v dubnu 
však mažoretky nezahálely. Díky podpoře  
a zapůjčení aut z MDDM Ostrov vyrazi-
ly 8.–10. 4. do švýcarského  Widnau na 
tradiční mezinárodní závod ve sportov-
ní gymnastice mužů Rheintalcup, kde ne-
jen vystoupily, ale hlavně vodily gymnasty 
od nářadí k nářadí a večer zakončily úžas-
nou světelnou show. Velké díky za oběta-
vost a trpělivost určitě patří Evě Žilákové  
a Bedřichu Sieglovi, kteří Sluníčka - Oskar-
ky Ostrov takto úspěšně vedou. 

M. Jindrová

Krasobruslařky, podobně jako spousta 
dalších talentů, byly kvůli pandemii, která 
ovládla naše životy, nuceny přesunout se 
do on-line světa téměř na dva roky. Naše 
reprezentantky, které byly zvyklé na každo-
denní průběh tréninků typu tanec, posilo-
vání nebo mentální příprava, včetně něko-
lika hodin na ledě, se musely přesunout k 
obrazovkám počítačů. Hledali jsme mož-
nosti, jak holky namotivovat, a bylo už jen 
na každé z nich, jak se ke svému nelehké-
mu úkolu postaví. Začali jsme také spolu-
pracovat s evropskými trenéry jak on-line 
způsobem, tak i v praxi přímo na ledě.

Tento rok byl pro nás proto výjimečný 
a do každého závodu jsme šli s radostí, že 
jsme „zase zpátky“.

Nemálo závodů Českého poháru a Po-
háru ČKS se během závodní sezóny kona-
lo téměř každý víkend a holky si přivážely 
skvělá umístění, zasloužené medaile, a po-
souvaly se tak ve svých žebříčcích. 

Na začátku března se v Mariánských 
Lázních konalo mistrovství ČR žactva 
v krasobruslení. Mezi nejlepšími závodníky 
z České republiky měl náš klub SKK Ostrov 

zastoupení ve všech dívčích kategoriích. 
Tři z našich reprezentantek se pro sezónu 
2021/22 umístily do pátého místa v hod-
nocení celorepublikového žebříčku! Do 
Mariánských Lázní tak přijely s velkým od-
hodláním poprat se  o místa nejvyšší. Naše 
nejstarší závodnice Nela Šnebergerová si 
v kategorii žačky vyjela krásné 3. místo,  
a stala se tak druhou vicemistryní České re-
publiky v tomto krásném a ladném sportu. 
V kategorii žačky mladší Kateřina Zupková 
zajela pěknou volnou jízdu a brala 8. místo 
a na MČR se nakonec probojovala i naše 
nejmladší závodnice Tereza Havránková, 
která vyhrála nad zraněním a umístila se 
na 4. místě v kategorii žačky nejmladší.

Na konci sezóny je namístě poděkovat 
trenérům za trpělivou práci, energii, čas 
a nadšení, které dětem věnují. Holkám, 
které v rámci svých možností reprezentují 
naše krásné město Ostrov a vedly si oprav-
du skvěle, a v neposlední řadě rodičům za 
jejich podporu.

Ema Šnebergerová
trenérka SKK Ostrov, z. s.

OSTROVSKÉ KRASOBRUSLAŘKY KONČILY SEZÓNU V LÁZNÍCH

Ostrovské krasobruslařky ukončily  
úspěšnou sezónu

Dětský pětiboj se velmi líbilOstrovské Oskarky rozhodně nezahálely

OSKARKY TRÉNOVALY V NICE

DĚTSKÝ PĚTIBOJ NA 
TŘETÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Ostrovský oddíl Sport pro všechny po-
řádal dětský pětiboj. Závody se konaly na 
třetí základní škole v Májové ulici a účast 
byla opravdu velká. Děti i jejich rodiče při-
vítala předsedkyně oddílu Sport pro všech-
ny Vlasta Lukášová a hodně úspěchů jim 
popřála i Věra Mrázová, která oddíl cvičení 
rodičů a dětí v Ostrově v roce 1968 založila. 
V hodu na koš byla nejlepší Ema Paulová. 
Do dálky skákala krásně Nellinka Dostálová 
a všechny děti skokem do výšky odpinkly 
nachystané balonky. „Na kladince  zvládly 
skoro všechny děti zadané úkoly a o vítě-
zích rozhodl běh přes překážky. Vítězi ale 
byly vlastně všechny děti. Překonaly totiž 
počáteční obavy a pro většinu z nich to byly 
první závody v životě,“ říká Vlasta Lukášová.

Všichni soutěžící dostali pěkné ceny 
včetně medailí, diplomů a mléka ze Stat-
ku Bor. Organizátorkám závodu, členkám 
výboru oddílu Sport pro všechny a také 
Pavlíně Bobokové, vedoucí Cvičení rodi-
čů s dětmi, velmi pomohly žákyně z 9. B 
pořádající školy, a to konkrétně Štěpánka 
Dirbáková, Dominika Stehnová, Tereza 
Strejčková a Lucie Mašková. Velké díky  
i ostatním pomocníkům. 

Zdenka Braunová 
oddíl Sport pro všechny TJ 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
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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: 734 875 980
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. května 2022.

do červnového čísla je 15. května.

Žáci ZUŠ Ostrov zvou na festival Souznění. 
Foto ZUŠ Ostrov

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 minulé-

ho čísla je Jiří Štoček.  Z úspěšných luštitelů 
jsme vybrali Radka Mikuleho z Ostrova, 
který si může v infocentru domu kultury 
vyzvednout dvě volné vstupenky na vybra-
né představení Domu kultury Ostrov. 

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

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

V dnešní křížovce najdete sportovní dis-
ciplínu a jméno olympijského vítěze z roku 
1972, mistra Evropy z roku 1971, držite-
le dvou světových a evropských rekordů  
a dalších medailí z OH a ME. Začínal jako 
skokan a běžec na lyžích. Historické tabul-
ky přepsal v říjnu v Sokolově a ještě v době 
své aktivní kariéry občas trénoval poblíž 
ostrovské nemocnice se svým dlouhole-
tým přítelem Láďou Dostalíkem. Ostrov 
si zamiloval a několikrát se do města vrá-
til, aby například odstartoval Ostrovskou 
míli. Po ukončení závodní činnosti trenér, 
později hlavní trenér RH – Olymp Praha, 
mpř. ČAS v letech 1993–98. V 90. letech se 
věnoval práci v Českém klubu olympioni-
ků. Roku 1995 mu byl udělen předsedou 
MOV J. A. Samaranchem Olympijský řád. 
V září 1998 převzal jako třetí český spor-
tovec v pražském Karolinu cenu Fair play 
Pierre de Coubertina za rok 1997.

(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: 734 875 980
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

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 199 - 245,- Kč/ks.                                                                          

Prodej: 6. 5. a 9. 6. 2022   
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 
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BUDIŽ SVĚTLO, BUDIŽ HUDBA

KLÁŠTERNÍ
SLAVNOSTI
Ostrov / Neděle 8. května 2022  

Program / Festival křesťanských hudebních skupin
Kostel sv. Michaela a P. Marie Věrné

9.00 – Poutnı́  mše sv. 
Po skončenı́  mše (cca 10.00) Slavnostnı́   

průvod do klášternı́ ho kostela Zvěstovánı́   
Panny Marie se závěrečným požehnánı́ m

Kostel Zvěstování Panny Marie
14.00 – Odpolední varhanní matiné –  

Martin Matuška / Karlovy Vary /  
15.00 – Žebrák a princezna – tibetská pohádka  

– Divadlo loutek / Karlovy Vary 
16.00 – GOSPELCHOR  / Wunsiedel

Klášterní zahrada, hlavní pódium
11.00 Zahájenı́  klášternı́ ch slavnostı́  
MAREK ČERNOCH & ANGEL 
/ synth-pop-rock / Praha, Brno

13.00 ADAM BUBÍK a spol. / pop / Český Těšín

14.30 EVA HENYCHOVÁ / folk / Ostrov  
host P. Zbigniew Czendlik

16.30 QUO VADIS / folk-rock / Plzeň

18.00 LADISLAV KŘÍŽEK / rock / Praha

Prohlı́ dka klášternı́ ho areálu s průvodcem zdarma (14.00 a 17.00). Sraz před vstupem  
do klášternı́ ho kostela. Po celý den stánky s občerstvenı́ m, prezentace lokálnı́ ch pivovarů,  

dětské atrakce a dı́ lničky – zábava pro celou rodinu. VSTUP ZDARMA

Klášterní slavnosti se konají  
pod záštitou Mons. Tomáše Holuba,  
biskupa plzeňského


