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Přítomni: Ing. Josef Železný – předseda, Miroslava Chaloupková, Vladimír Kříž, Miloslav Liška,          
Ing. Josef Macke, Mgr. Ivan Machek, Walburga Mikešová, Ing. Miroslav Očenášek, Jiří Pavlík, Lenka 
Veselá 
 
Hosté: Ing. Marek Poledníček – místostarosta, Jaroslav Vyčichlo – MěÚ Ostrov, Mgr. Miluše 
Kobesová, Petr Mikšíček 
 
Omluveni: Kristýna Macáková, Michaela Valentová  
 
Zápis: Zuzana Železná 
 
 
Program: 
 

1. Znovuoživené Krušnohoří – prezentace vizualizace (P. Mikšíček) 

2. III. mezinárodní historické sympozium, sborník (Mgr. M. Kobesová)  

3. Návrh činnosti komise na volební období 

4. Různé 
 
V úvodu jednání byla jednomyslně odsouhlasena účast všech hostů a navržený program. 

 

Bod č. 1 –  Znovuoživené Krušnohoří – prezentace vizualizace (P. Mikšíček) 

Pan Petr Mikšíček představil přítomným několik vizualizací, které vznikly v rámci projektu 

Znovuoživené Krušnohoří, z programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 -2020. 

Leadpartnerem projektu je Antikomplex – hnutí proti xenofobii, z. s.                                                               

Celkem bude zpracováno 6 vizualizací:                                                                                                                                     

a) Šlikové v Ostrově. 

b) Zámecká zahrada za vévodů sasko-lauenburských a markrabat bádenských. Příběh zahrady. 

c) Bádenský zámek – Palác princů. Příběh rezidence.  

d) Pohledová zeď s Věží velkého muže a sala terrenou. Příběh barokní okázalosti. 

e) Velkovévoda Leopold II. Toskánský - starosta města Ostrov. 

f)  Posvátný okrsek. Příběh zázraků. 

Seznámí uživatele s nejvýznamnějšími místy historického jádra města a zámeckého parku. Před 

dokončením bude výsledná podoba vizualizací konzultována znovu s autory odborných rešerší. Celý 

projekt bude představen v rámci Dne pro Ostrov 2020 a doplněn akcemi pro děti i dospělé. K tomuto 

tématu budou rovněž vyrobeny propagační předměty. Vizualizace bude možné shlédnout na 

tabletech a prostřednictví mobilní aplikace. U každého z míst bude umístěn kolík s QR kódem. 
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Bod č. 2 – III. mezinárodní historické sympozium, sborník (Mgr. M. Kobesová) 

Mgr. Miluše Kobesová pohovořila o III. ročníku mezinárodního historického sympozia na téma 

„Šlikové známí i neznámí a jejich vliv na dějiny světového peněžnictví“, které se uskuteční ve dnech 

27. a 28. 9. 2019 od 9.00 hod. v zastupitelském sále zámku Ostrov. Sympozium bude věnováno 

významnému hraběcímu rodu Šliků, jeho vlivu na evropskou politiku a dějiny světového peněžnictví. 

Kromě toho si klademe za cíl vysvětlit vliv tohoto rodu na vývoj – dějiny světového peněžnictví a 

představit finančnictví i dalších významných šlechtických rodů žijících na zámku Ostrov – vévodů 

sasko-lauenburských, markrabat bádenských a toskánských Habsburků (sekundogenitury Habsburg-

Lothringen). Sympozia se zúčastní přednášející z Rakouska, Německa, Francie a České republiky. 

Podrobný program je přílohou tohoto zápisu. Během diskuze bylo navrženo zapojení studentů do 

dalšího ročníku sympozia a zaslání pozvánek vysokým školám. Pan Miloslav Liška navrhl pořádat 

v budoucnosti sympozia také na témata moderních dějin po roce 1945. Momentálně s připravuje 

vydání sborníku z II. ročníku mezinárodního historického sympozia Významné ženy Ostrova 

(Schlackenwerthu). 

Bod č. 3 – Návrh činnosti komise na volební období 

Asistentka komise zpracovala podklady pro vytvoření plánu činnosti komise na volební období. Jedná 

se o významná výročí, návrh edičního plánu a vytvoření koncepce výstavních prostor. Plán činnosti 

bude podrobně prodiskutován na příštím jednání komise. 

Bod  č. 4 –  Různé – podněty, nápady 

Ing. Macke navrhl, aby na úvod komise byl zařazován bod, ve kterém by se stručně shrnuly alespoň 

zásadní body předchozího jednání. Tentokrát se jednalo se o témata: 

a) rekonstrukce drobných památek – restaurátorský záměr vybrané památky je hotov, na jaře   
bude  zažádáno o dotaci a započne se s rekonstrukcí 
b) památník politickým vězňům – řeší se momentálně náklady, vhodná výše periskopu, bude 
ověřeno v pátek 13. 9. za pomoci hasičského žebříku  
c) Rudá věž smrti a zápis do UNESCA – zvažování vstupu města Ostrov do Montanregion 
Krušné hory - Erzgebirge o.p.s. a zřízení destinační agentury, která by památky UNESCO 
propagovala 
d) jak je řešen OM a redakční rada – 3 členové RR rezignovali, zůstali pouze Ing. J. Macke a 
Mgr. J. Múčková – nutné doplnit, k 23. dni měsíce jde OM do tiskárny, 25. den je vytištěn, 
distribuci zajišťuje DK přes Českou poštu – ustaly hromadné stížnosti, články města se zasílají 
hromadně, vzniká více prostoru pro inzerci, bude vytvořena speciální příloha k 30. výročí 
sametové revoluce 
 

Jiří Pavlík uvedl, že nebyla na komisi projednána změna motivu banneru, který zakrývá dům při 
vjezdu na Staré náměstí. Dle jeho názoru mohl být portrét Sibylly doplněn fotografiemi klášterního 
areálu a dalších památek.  Navrhl, aby v následujícím případě byl zvolen jiný postup a komise se 
mohla k takto závažným návrhům vyjádřit.  
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Příští jednání KaPK bude ve středu  dne 16. 10. 2019 od 16:00 hodin v zasedací místnosti RM                   

1. patro v budově MěÚ Ostrov. 

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


