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Přítomni: Ing. Josef Železný – předseda, Miroslava Chaloupková, Miloslav Liška, Kristina Macáková, 
Ing. Josef Macke, Walburga Mikešová, Ing. Miroslav Očenášek, Ing. Marek Poledníček, Lenka Veselá 
 
Hosté: Ilona Hálová – DK Ostrov 
 
Omluveni: Vladimír Kříž, Mgr. Ivan Machek, Jiří Pavlík, Michaela Valentová  
 
Zápis: Zuzana Železná 
 
 
Program: 
 

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana 

3. Různé - podněty, nápady 

V úvodu jednání byla jednomyslně odsouhlasena účast hosta. Ing. Macke navrhl zařadit do programu 

bod Kontrola plnění usnesení. 

Hlasování přítomných členů: 

Pro: 9      Proti: 0     Zdržel se: 0 

Předseda komise Ing. Železný přednesl informace k jednacímu řádu komisí. Na základě Metodického 

doporučení k činnosti územních samosprávných celků MV, týkajícího se výborů a komisí orgánů 

územních samosprávných celků nejsou jednotliví členové oprávněni požadovat předložení 

vyžádaných podkladů, je potřeba usnesení výboru (komise).  

 
Bod č. 1 – Kontrola plnění usnesení 

Usn. č. 5/19 –  vzhledem k tomu, že další ročník mezinárodního historického sympozia se uskuteční 

až v termínu 18 – 19.09.2020, je plnění tohoto usnesení zatím odloženo. 

 Usn. č. 6/19 – splněno, uskutečněno samostatné jednání k Dětskému filmovému a televiznímu 

festivalu OH. 

Usn. č. 7/19 – kalendář na rok 2020 – změna, nebude věnován významným osobnostem Ostrova, 

budou prezentována zajímavá místa města a nejvýznamnější kulturní akce. Náhled kalendáře bude 

členům komise zaslán k vyjádření. 

Usn. č. 8/19 – kulturní akce koordinované pomocí kalendáře na Živém kraji kalendar.ostrov.cz 

Usn. č. 9/19 – obnova drobných historických památek a kameny zmizelých budou do SPRMO 

zařazeny pravděpodobně v příštím roce. 

Ing. Železný odešel v 16:30 hod. 
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Bod č. 2 – Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana 

Ředitel DK Ostrov Ing. Očenášek informoval o průběhu 51. ročníku Dětského filmového a televizního 

festivalu Oty Hofmana https://www.festivalostrov.cz/ a předložil členům komise závěrečnou zprávu a 

popis projektu 52. ročníku festivalu včetně rozpočtu. Další ročník festivalu bude věnován cestování 

(Cestujeme letem světem). V budoucnosti bude snaha o zařazení filmů pro neslyšící děti. Plánováno 

rovněž zřízení portálu pro školy – videa, výukové materiály – mediální výuka. Navrženo rozšíření 

realizačního týmu o 2-3 osoby, pomoc při vytváření programu pro VIP hosty, popř. propagaci na soc. 

sítích. 

Usn. č. 10/19  

Kulturní a propagační komise města doporučuje RM doplnit místní organizační tým Dětského 

filmového a televizního festivalu Oty Hofmana, který bude i nadále pracovat pod vedením Domu 

kultury Ostrov. 

Hlasování přítomných členů: 

Pro: 8      Proti: 0     Zdržel se: 0 

Bod  č. 3 –  Různé – podněty, nápady 

Pan Liška vznesl dotaz ohledně propagačních předmětů – byly vyrobeny ponožky, propisky, plánuje 

se výroba repliky hrnečků (PULS Calais), papírových tašek, krabic s logem města a svíček s motivy 

města. Členové komise navrhují ještě reflexní prvky, rolovací lahve na nápoje, šátky, čepice. 

Místostarosta Ing. Poledníček prezentoval nabídku sady propagačních materiálu za cca 120 tis. Kč bez 

DPH. Návrh byl s drobnými připomínkami doporučeními na doplnění akceptován. 

Usn. č. 11/19  

Kulturní a propagační komise města doporučuje RM realizovat objednávku navržených propagačních 

předmětů. 

Hlasování přítomných členů: 

Pro: 8      Proti: 0     Zdržel se: 0 

 

Příští jednání KaPK bude ve středu dne 18. 12. 2019 od 17:00 hodin – místo bude upřesněno. 

 
Jednání skončeno v 18:00 hodin. 
 
         Ing. Josef Železný                                         
          předseda komise 
 

https://www.festivalostrov.cz/

