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Přítomni: Ing. Josef Železný – předseda, Miroslava Chaloupková, Vladimír Kříž, Miloslav Liška,           
Ing.  Josef Macke, Mgr. Ivan Machek, Walburga Mikešová, Lenka Veselá  
 
Hosté: Ing. Marek Poledníček - místostarosta, Ing. Alexandra Fürbachová, Mgr. Miluše Kobesová, 
Jaroslav Vyčichlo – MěÚ 
 
Omluveni: Kristýna Macáková, Jiří Pavlík, Michaela Valentová 
 
Zápis: Zuzana Železná 
 
Program: 
 
1.  Strategie cestovního ruchu v Ostrově – pokračování diskuze nad zaslaným materiálem TOP 10 - 

proč do Ostrova 

2.   Představení projektu nové expozice sakrálních předmětů v klášterním areálu a výstavy porcelánu  

–   Mgr. Miluše Kobesová, Jaroslav Vyčichlo 

 3.  Různé - podněty, nápady 

V úvodu jednání byla jednomyslně odsouhlasena účast všech hostů.  

Bod č. 1 –  Strategie cestovního ruchu v Ostrově – pokračování diskuze nad zaslaným materiálem TOP 

10 - proč do Ostrova 

Přítomní diskutovali k  přehledu nejatraktivnějších míst ve městě, na předchozím jednání komise 

proběhl brainstorming na téma cílové skupiny a TOP 10 – proč do Ostrova, z něhož materiál vznikl. Po 

diskuzi místostarosty města Ing. Marka Poledníčka  s p. Jitkou Faktorovou, marketingovým poradcem, 

byl přehled upraven a zredukován, vznikl přehled 7 důvodů, proč navštívit Ostrov. 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. Ukázka prezentace – viz příloha. Ing. Macke navrhuje 

výměnu fotografie expozice Šlikové a mincování, která by detailně zobrazovala šlikovskou stříbrnou 

kazetu a rovněž opravit graf v článku Typ na výlet. Představena byla také nová podoba grafického 

návrhu inzerce (v příloze), která bude zveřejněna např. v MF Dnes, Karlovarském Deníku, ústředním 

sloganem je Město Ostrov – pestrá nabídka pro celou rodinu, což je podpořeno i pestře barevným 

zpracováním. Pan Liška navrhuje zařadit do textu inzerce i přehledu 7 TOP více možností sportovního 

vyžití. Vzhledem k nedostatku místa bude později vytvořena speciální nabídka s tímto zaměřením. 

Rovněž bylo navrženo, aby Ekocentrum bylo prezentováno i jako malá ZOO, což více láká rodiny 

s dětmi. S nabídky TOP 7 byla odstraněna SORELA, protože v současné době není možné ještě kromě 

ukázky architektury nabídnout turistům např. nějakou expozici na toto téma. Také Rudá věž smrti 

ještě není převedena na NPÚ, proto je k ní i vzhledem k probíhajícím stavebním pracím v jejím okolí 

přístup omezen. 
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Město Ostrov usiluje o zvelebení fasády domu č.p.  35 u parkoviště – Náměstí u brány/ Husova ul. Na 

stěnu domu směrem k parkovišti bude umístěn banner se směrovkou ke klášternímu areálu a 

upoutávkou na nově vzniklou Expozici sakrálního umění západního Krušnohoří. 

Bod č. 2 – Představení projektu nové expozice sakrálních předmětů v klášterním areálu a výstavy 

porcelánu  – Mgr. Miluše Kobesová, Jaroslav Vyčichlo 

Hostem jednání komise byla Mgr. Miluše Kobesová, která spolu s Jaroslavem Vyčichlem (OKSVS) 

představila nově vznikající Expozici sakrálního umění západního Krušnohoří. Myšlenky vytvořit ji 

v prostorách klášterního kostela Zvěstování Panny Marie vznikla již před dvěma lety, kdy přislíbil 

pomoc s vypůjčením exponátů plzeňský biskup Tomáš Holub. Situaci s výběrem exponátů komplikují 

podmínky v klášterním areálu (nízká teplota a vysoká vlhkost). Na podzim minulého roku byla 

přebudována expozice v zákristii kostela, kde je vystaveno především sakrální umění. Loď kostela 

bude věnována plastikám a obrazům, první kůr představí piaristickou kolej a její žáky (např. J. C. F. 

Fischera, J. J. Loschmidta), na druhém kůru najdeme trojrozměrné předměty – např. kameny ze 

zaniklých kostelů. Vše bude doplněno panely, kde budou uvedeny základní informace. Na výstavě 

spolupracuje město s Ing. arch. Janem Soukupem z Plzně, který se podílel na výzdobě 

zrekonstruovaného kostela Zvěstování Panny Marie také po jeho rekonstrukci.  Expozice bude 

slavnostně otevřena během Klášterních slavností dne 10. 5. 2019.  

Ve Dvoraně zámku bude umístěna ve vitrínách nová expozice ostrovského porcelánu (Pfeiffer a 

Löwenstein Schlackenwerth). Expozice by se měla opět zařadit do projektu Cesta porcelánu spolu 

s expozicí v Letohrádku. Místostarosta Ing. Poledníček bude jednat o této otázce s panem A. Zausem 

z firmy Porzellanikon v Selbu, který by měl v druhé polovině dubna navštívit zámek. Část exponátů, 

které se nyní nacházejí v depozitáři na zámku, bude přihlášena do centrální evidence sbírek CES, což 

umožní městu Ostrov získat dotace od MK např. na katalogy, výstavní činnost, vitríny. Porcelán bude  

prohlášen kulturní památkou a bude možné ho zapůjčovat i jiným institucím. Nová expozice ve 

Dvoraně bude otevřena 15. 6. 2019 v rámci Dne pro Ostrov a jeho partnerská města. 

Bod  č. 3 –  Různé 

Asistentka komise připomněla přítomným možnost nominovat občany města na cenu Ď 2019 – bližší 

informace jsou uveřejněny v Ostrovském měsíčníku.    

Pan Miloslav Liška vznesl dotaz ohledně nové redakční rady OM a jejího složení, místostarosta Ing. 

Marek Poledníček uvedl, že RM je nakloněna tomu, aby RR OM byla apolitická. RM nepřijala k tomuto 

bodu zatím žádné usnesení.  Nová redakční rada bude vytvořena až po výsledku výběrového řízení na 

dodavatele OM. 

Jaroslav Vyčichlo (OKSVS) seznámil přítomné s pořizováním soupisu drobných památek Ostrovska 

(např. Boží muka v Dolním Žďáru, kříže a Pomník obětem I. světové války v Květnové, podstavec 

sochy J. Nepomuckého v Ostrově), které budou postupně restaurovány. Mluvilo se též o myšlence 

vzniku lapidária v Ostrově, možná v prostoru parčíku za Starou radnicí, kde je již umístěn znak 

z pivovaru. Park bude nyní před sezonou uklizen.  
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Mgr. Machek hovořil o vhodnosti doplnit v budoucnosti expozici v klášterním areálu o interaktivní 

modely kostelů, které by ji více přiblížily dětem.  

Ing. Macke vznesl dotaz k nově prodávané brožuře pro děti v IC Ostrov a ostatním propagačním 

předmětům. Na příští jednání komise bude pozvána vedoucí IC Kateřina Hálová. Dále se hovořilo o 

cedulích označujících Nádražní ulici a informačním systému města, který se momentálně neřeší. 

Dotaz padl také k loveckému zámečku a pivovarským sklepům, dle informace Ing. Fürbachové byly 

oba projekty vzhledem k jejich finanční náročnosti odloženy.  

Ing. Macke navrhl dodatečně také vytvoření kamenů zmizelých - lze najít v našem regionu například v 

Chodově. http://kamposokolovsku.cz/kameny-zmizelych 

Dle jeho názoru by se mohl Ostrov k této akci připojit a pořídit kameny zmizelých pro Luisu 

Löwensteinovou a Bedřicha Löwensteina, kteří zahynuli v Osvětimi. Jelikož byla Luisa Löwensteinová 

poslední židovskou majitelkou ostrovské porcelánky, dalo by se případné odhalení kamenů spojit s 

otevřením nové expozice ostrovského porcelánu.  

Navrhuje, aby komise podpořila zřízení kamenů zmizelých obětem holokaustu v Ostrově. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Příští jednání KaPK bude pondělí  dne  6. 5. 2019 od 16:00 hodin v zasedací místnosti RM, 1. patro 

v budově MěÚ Ostrov. 

V případě, že by si většina členů komise brala vzhledem k volným květnovým dnům dovolenou, 

přesunuli bychom jednání komise na týden od 13. května. Asistentka komise prosí tedy o zprávu 

nejdéle do 23. dubna, kdo se nebude moci plánovaného jednání 6. 5. zúčastnit.  

 
Jednání skončeno v 17:30 hodin. 
 
         Ing. Josef Železný                                         
         předseda komise 
 
 
 
 

http://kamposokolovsku.cz/kameny-zmizelych

