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Přítomni: Ing. Josef Železný – předseda, Miroslava Chaloupková, Vladimír Kříž, Miloslav Liška,           
Ing.  Josef Macke, Walburga Mikešová, Jiří Pavlík, Lenka Veselá  
 
Hosté: Ing. Marek Poledníček - místostarosta, Mgr. Irena Konývková – ředitelka ZUŠ, Ing. Miroslav 
Očenášek – ředitel DK, Ing. Alexandra Fürbachová, Jaroslav Vyčichlo – MěÚ 
 
Omluveni: Kristýna Macáková, Mgr. Ivan Machek, Michaela Valentová 
 
Zápis: Zuzana Železná 
 
Program: 
1.  Diskuse k zaslané koncepci cestovního ruchu – poznámky, nápady                                                                
2.  Představení nejvýznamnějších kulturních akcí pro první pololetí roku                                                                                                    

3.  Občan města roku 2018, cena Ď – návrhy členů komise                                                                                 

4. Různé 

 
Bod č. 1 –  Diskuse k zaslané koncepci cestovního ruchu – poznámky, nápady 

Přítomní diskutovali k zaslané koncepci cestovního ruchu, která byla vytvořena již v roce 2016, 

některé údaje již nejsou aktuální, ale pomohla k analýze možností nabídek turistům – návštěvníkům 

města.  Místostarosta Ing. Poledníček navrhl rozebrat jednotlivé cílové skupiny návštěvníků města a 

přiřadit k nim odpovídající nabídku, z čehož vznikl také přehled nejatraktivnějších míst ve městě - 

proběhl brainstorming na téma cílové skupiny a TOP 10 proč do Ostrova. Výstup je uveden v příloze a 

stane se podkladem pro další práci na marketingové podpoře Ostrova. Město Ostrov se zúčastní 

projektu Na kole i pěšky, jehož součástí je tištěný sešit a aplikace pro chytré telefony, která umožní 

turistům seznámit se s cyklistickými i pěšími trasami po republice a využít je, představí rovněž 

nejvýznamnější turistické cíle jednotlivých míst. Brožury budou distribuovány dodavatelem po celé 

republice. Náklady 14 tis. na 2,5 roku. Zároveň se také hovořilo o nutnosti vytvořit nové logo města, 

navržena byla anketa v Ostrovském měsíčníku (M. Liška), jejímž prostřednictvím by se občané mohli 

podílet svými návrhy na vzniku loga. Vítěznou podobu by pak vybrala komise jmenovaná RM.                                                               

Bod č. 2 – Představení nejvýznamnějších kulturních akcí pro první pololetí roku 

Hostem jednání komise byla ředitelka ZUŠ Mgr. Irena Konývková, která seznámila přítomné 

s nejdůležitějšími akcemi pořádanými školou – adventní koncerty (hojně navštěvované i seniory – 

zvýhodněné vstupné), závěrečný koncert (červen), malí umělci (květen), každé dva roky se střídají 

mezinárodní divadelní festival dětí a mládeže a hudební festival. Vrcholem letošního školního roku 

bude 12. ročník tohoto divadelního festivalu – Soukání, který se uskuteční od 1. – 4. 5. 2019 – viz 

příloha.  Festival je hojně podporován i místními podnikateli, problémy jsou ještě s ubytováním 

většího počtu účastníků. Město Ostrov nabídne pomoc s propagací festivalu a přizpůsobí pro tento 

účel i výběr propagačních předmětů. Účast na festivalu bude opět nabídnuta školám, popř. Lázním 

Jáchymov.  

Hudebního festivalu se zúčastňují pravidelně české i zahraniční soubory, ZUŠ jim poskytuje příspěvek 
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na cestovné a občerstvení, ubytování je většinou v rodinách žáků ZUŠ. Město Ostrov pomůže opět 

s propagací festivalu, poskytne propagační materiály. 

Ředitel DK Ostrov představil nejdůležitější akce pro tuto sezonu – Klášterní slavnosti, Den pro Ostrov 

a partnerská města, Ostrovské kulturní léto, Michaelská pouť, FOH – Dětský filmový festival Oty 

Hofmana (letošní téma Žijeme sportem). Seznam dosud známých připravovaných akcí – viz příloha.   

Bod  č. 3 –   Občan města roku 2018, cena Ď – návrhy členů komise 

Asistentka komise připomněla přítomným možnost nominovat občany města na titul Občan města 

roku 2018 a cenu Ď 2019 – bližší informace jsou uveřejněny v Ostrovském měsíčníku.                                                                                                                                                                                

Bod č. 4 – Různé 

Ředitel DK Ostrov, Ing. Miroslav Očenášek, informoval o připravovaných změnách v Ostrovském 

měsíčníku od 1. 5. 2019. Nový dodavatel by měl zajistit tisk, prodej reklamních ploch a distribuci. 

Rovněž by měl zajistit šéfredaktora, který musí včas předávat podklady k tisku. Bude prováděna 

kontrola doručování OM po městě. Zvažuje se i vytvoření jakéhosi „call centra“, kam budou moci 

občané směřovat svoje dotazy – telefonicky i mailem.  Město Ostrov bude určovat layout, strukturu, 

jmenuje novou redakční radu. 

Komise navrhuje nové složení RR OM a přijala k tomuto bodu následující usnesení (příloha hlasovací 

protokol): 

Usn. č. 1/19 

Kulturní a propagační komise města doporučuje RM jmenování pětičlenné redakční rady OM, která 

bude složena ze zástupců vedení města, opozice, DK Ostrov, příspěvkových organizací města a 

sportovců.                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Příští jednání KaPK bude ve středu dne 20. 3. 2019 od 16:00 hodin v zasedací místnosti „ve věži“              
1. patro v budově MěÚ Ostrov. 

 
Jednání skončeno v 19:00 hodin. 
 
        Ing. Josef Železný                                         
        předseda komise 
 
 
 
 


