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Přítomni: Ing. Josef Železný – předseda, Miroslava Chaloupková, Vladimír Kříž, Miloslav Liška,     
Kristýna Macáková, Ing.  Josef Macke, Mgr. Ivan Machek, Walburga Mikešová, Jiří Pavlík, Lenka 
Veselá 
 
Hosté: Ing. Marek Poledníček - místostarosta, Mgr. Zdenka Čepeláková – Spolek přátel města 
Ostrova, P. Marek Bonaventura Hric – Římskokatolická farnost Ostrov, Ing. Jiří Jiránek, Jaroslav 
Vyčichlo – MěÚ Ostrov 
 
Omluveni: Ing. Miroslav Očenášek, Michaela Valentová 
 
Zápis: Zuzana Železná 
 
Program: 
 
1.  Dodržování pravidel a principů fungování komise 

2.   Projekt propagace moderní historie Ostrova – host Mgr. Zdenka Čepeláková 

3.   Den pro Ostrov a jeho partnerská města 

 4.  Různé – podněty, nápady 

V úvodu jednání byla jednomyslně odsouhlasena účast všech hostů.  

Bod č. 1 –  Dodržování pravidel a principů fungování komise 

Člen komise Miloslav Liška požádal o zařazení výše uvedeného bodu na jednání komise. Sestavil 

pravidla fungování komise, která by měla být používána např. při rozhodování o pořízení nového 

uměleckého díla. Pravidla budou na příštím jednání komise podrobně prodiskutována, pan Liška 

rozešle jejich přesné znění, popř. zdůvodnění všem členům komise. 

a) umístění díla 

b) způsob vzniku návrhu 

c) kdo návrh vyhodnotí 

d) kdo bude realizátorem 

e) výběr konečného díla, realizátora 

f) celkové doporučení 

Komise je poradním orgánem RM, ale měla by dle názoru pana Lišky usilovat o transparentní postup 

a vždy by mělo být k rozhodujícím otázkám přijato usnesení.  

S procesem představení a schvalování nového loga komisí nesouhlasí pan Liška a pan Pavlík, také 

s internetovým hlasováním, považují ho za neprůkazné. Místostarosta Ing. Poledníček uvedl, že vznik 

loga byl řízen realizačním týmem složeným z úředníků a odborníků a v průběhu byla zapojena také 



Kulturní a propagační komise 

zápis č. 4 

ze dne 03.06.2019, od 16:00 hodin 

 

2 
 

komise. Na svém jednání ho schválila RM Ostrova. Důvodem tohoto postupu bylo vzhledem k již 

probíhající turistické sezóně ušetřit čas. Do budoucna je možné dodržet navržený postup, v případě, 

že k němu komise přijme souhlasné usnesení.  Mgr. Čepeláková navrhla v podobných případech 

oslovit pana Františka Stekera. 

Bod č. 2 – Projekt propagace moderní historie Ostrova – host Mgr. Zdenka Čepeláková 

Všichni přítomní se shodli, že je nutné lépe zmapovat poválečnou historii města.  Zatím je zpracována 

v knize  Dějiny města Ostrova pouze do roku 2002. Zpracování dějin po tomto období by mohlo 

proběhnout třemi způsoby: 

a) vytvořením dalšího dílu Dějin města Ostrova, popř. sborníků s příspěvky historiků a badatelů 

(navrhují Mgr. Čepeláková, Mgr. Machek), bylo by nutné zvolit realizační tým a zajistit financování 

b) vytvořením webových stránek, kde by byly informace zjednodušeny, obsahovaly by hypertextové 

odkazy – zaručena komplexnost (M. Liška) 

c) vytvořením expozice poválečných dějin – pravděpodobně v prostorách Domu kultury Ostrov, 

obsahovala by i trojrozměrné předměty 

Nové informace je možné získávat od pamětníků a odborníků – např. pořádáním odborných sympozií 

na různá témata z dějin města. Výstupy by pak měly být zpracovány rozdílně pro různé cílové skupiny 

– odborník, laik, dítě. Možným zdrojem by byly také diplomové práce studentů, práce mladých 

historiků. Nutná je týmová práce. Byla navržena také varianta vydávat jednotlivé brožury na různá 

historická témata od různých autorů. Následně je možné vydat jako rozsáhlý sborník.   

Pan Liška navrhl pořízení informačních panelů u památek s použitím základních informací a QR kódů, 

kde budou nahrány podrobné údaje.  

Podobné informační tabule se používají v partnerském městě Rastattu, kde je v úrovni dětských očí i 

text pro děti. 

Bod č. 3 – Den pro Ostrov a jeho partnerská města 

Komise se seznámila s programem Dne pro Ostrov a jeho partnerská města, ke kterému měli někteří 

členové výhrady. V případě dalších velkých kulturních akcí by se měl program a grafický návrh 

propagačních materiálů probrat a schválit před zveřejněním.  

Bod  č. 4 –  Různé – podněty, nápady 

Ing. Poledníček navrhuje vytvoření rámcového plánu jednání (činnosti) komise na volební období. 

Pan Kříž doporučuje udělat značení ze strany města Ostrov na Mlýnské stezce - označení trasy, 

pořízení informační tabule, ukazatelů. Budou realizované i komentované prohlídky stezky. 

Komise doporučuje RM zajistit digitalizaci filmu z historie města Ostrova – r. 1931 a přijala toto 

usnesení: 
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Usn. č. 2/19 

Kulturní a propagační komise města doporučuje RM zajistit digitalizaci filmu o historii Ostrova z roku 

1931 pro nekomerční využití. 

Nutné zajistit dostatečný personál pro IC zámek, aby nebylo v průběhu otevírací doby kvůli prohlídce 

expozic uzavíráno. Otevírací doba bude přes sezonu: 10.00 – 17.00 hod. Stejná je otevírací doba 

Galerie umění, příspěvkové organizace Karlovarského kraje – pobočky Letohrádek. 

Od 01.07. bude DK Ostrov zajišťovat komentované prohlídky města. 

Místostarosta Ing. Poledníček představil logomanuál nového loga města. Začnou se připravovat 

propagační předměty, momentálně tašky. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Příští jednání KaPK bude v úterý  dne 02.07. 2019 od 16:00 hodin v zasedací místnosti RM                   

1. patro v budově MěÚ Ostrov. 

 
Jednání skončeno v 18:30 hodin. 
 
         Ing. Josef Železný                                         
          předseda komise 
 
 
 
 


