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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, Ing. Miroslav Očenášek, Lenka 
Veselá 
 
Hosté: Ing. Marek Poledníček – místostarosta, Ing. Alexandra Fürbachová, Jaroslav Vyčichlo – MěÚ 
Ostrov, Mgr. Miluše Kobesová  
 
Omluveni: Jiří Pavlík, Michaela Valentová  
 
Zápis: Zuzana Železná 
 
 
Program: 
 

1. Ohlédnutí za mezinárodním historickým sympoziem 

2. Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana 

3. Propagace města do konce roku: 

 - kalendář s osobnostmi 

 - PF s tolary 

4. Plán kulturních akcí na rok 2020 

5. Transformace expozic v roce 2020 

6. Návrh činnosti komise na volební období – aktualizace SPRMO 

7. Různé - podněty, nápady 

V úvodu jednání byla jednomyslně odsouhlasena účast všech hostů a navržený program. Pan Miloslav 

Liška navrhl, aby ke každému bodu bylo přijato usnesení. 

 

Bod č. 1 – Ohlédnutí za mezinárodním historickým sympoziem 

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 uskutečnilo ve dnech 

27. a 28. 9. 2019 v zastupitelském sále zámku Ostrov. Sympozium bylo věnováno významnému 

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

bylo představeno finančnictví i dalších významných šlechtických rodů žijících na zámku Ostrov – 

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

Habsburg-Lothringen). Sympozia se zúčastnili přednášející z Rakouska, Německa, Francie a České 

republiky. Zároveň byl pokřtěn sborník z II. ročníku mezinárodního historického sympozia Významné 

ženy Ostrova (Schlackenwerthu) a také šlikovská medaile. Tisková zpráva je přílohou tohoto zápisu. 
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Usn. č. 5/19                                                                                                                                                                

Kulturní a propagační komise města doporučuje RM ověřit možnost audiovizuálních výstupů během 

dalšího ročníku mezinárodního historického sympozia. 

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/ Festival byl všeobecně dobře hodnocen, 

místostarosta Ing. Poledníček poděkoval všem organizátorům. 

Pro následující období počítají organizátoři se zařazením novinek – rozšířením o další sekci, úpravou 

doprovodného programu, změnou formátu společenských akcí – festivalový ples, zařazením nových 

médií. Bude opět požádáno o dotace a sponzorské příspěvky. Na dalším ročníku by se měl opět 

podílet saský partner. Pan Liška vznesl dotaz ohledně festivalového štábu – schází se 4x do roka 

v Praze, schvaluje zařazení soutěžních snímků. Uvažuje se o zřízení funkce prezidenta festivalu – 

známá osobnost. Programovou ředitelkou festivalu je p. Ilona Hálová. Další ročník festivalu bude 

věnován cestování (Cestujeme letem světem). Bude nutná úprav statutu – místní festival nebo 

festival, který bude hrát významnější roli v dětské filmové tvorbě a bude propagovat město. 

Usn. č. 6/19                                                                                                                                                                           

Kulturní a propagační komise města doporučuje RM uskutečnit samostatné jednání o Dětském 

filmovém a televizním festivalu Oty Hofmana v prostorách DK Ostrov. 

Bod č. 3 – Propagace města do konce roku - kalendář s osobnostmi, PF s tolary 

Místostarosta města předložil návrh vydat kalendář 12 významných osobností působících v Ostrově, 

který bude prodáván v informačních centrech a bude dárkem sloužícím k propagaci města 

(olympiáda mládeže). Seznam osobností bude upřesněn, kalendář by měl být funkčně zajímavý 

(kulturní, rodinný). V letošním roce bude vyrobeno PF 2020 s jáchymovským tolarem – výročí ražby. 

Usn. č. 7/19                                                                                                                                                                                   

Kulturní a propagační komise města doporučuje RM vytvořit návrhy kalendáře pro rok 2020, ze 

kterých členové komise budou moci vybírat konečnou variantu. Kalendář připomene významné 

kulturní akce v roce 2020. 

Bod  č. 4 –  Plán kulturních akcí na rok 2020 

Ředitel DK  Ing. Očenášek předložil plán nejvýznamnějších kulturních akcí na rok 2020 – příloha 

zápisu. Nezahrnuje koncerty plánované v zámeckém parku – budou upřesněny. Při sestavování plánu 

je nutné konzultovat s PO města, aby nedošlo s překrývání termínů. Zatím dobře funguje kalendář na 

Živém kraji kalendar.ostrov.cz Momentálně probíhá aktualizace systému.  

Usn. č. 8/19                                                                                                                                                                            

Kulturní a propagační komise města doporučuje RM zkoordinovat kalendář kulturních akcí PO ve 

městě. 

https://www.festivalostrov.cz/
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Bod  č. 5 –  Transformace expozic v roce 2020 

Koncem března končí doba udržitelnosti projektu Stříbrná stezka – Silberstrasse – I. investiční etapa 

z Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a 

Svobodným státem Sasko, spolufinancovaného Evropským fondem pro regionální rozvoj. Bude 

zrušena expozice Ostrovsko a hornictví, její část Šlikové a mincování bude částečně zachována a 

přesunuta do prostoru sala terreny. Zde bude instalována také nová expozice věnovaná zámecké 

zahradě – 8. divu světa. Podkroví zámku bude využíváno jako malý přednáškový sál. Bude rozvíjena 

expozice v klášteře – rozšíření o edukativní část. 

Bod  č. 6 – Návrh činnosti komise na volební období - aktualizace SPRMO 

Místostarosta města Ing. Poledníček představil aktualizaci SPRMO – viz příloha zápisu. Stěžejní 

změnou je náplň projektu „Infokiosky“ – bude vytvořena mobilní aplikace. Vzhledem k zápisu na 

Seznam světového dědictví UNESCO potřeba větší propagace – dotace od Živého kraje? Pan Liška 

navrhuje zařadit do SPRMO na rok 2021 vytvoření expozice moderní historie v DK Ostrov. 

Místostarosta města hovořil o obnovení návrhu realizace rozhledny Hraběnka, pan Kříž navrhuje 

zvážit, zda město rozhlednu potřebuje. Památník politickým vězňům – bude položen základní kámen, 

realizace si vyžádá delší plánování. Mgr. Machek navrhuje, aby vitríny na DK vedle hlavního schodiště 

byly letos využity k pouliční výstavě v rámci oslav 17. listopadu.  

Usn. č. 9/19                                                                                                                                                                         

Kulturní a propagační komise města doporučuje RM zařadit do SPRMO obnovu drobných historických 

památek, kameny zmizelých a obnovu historických hrobů. 

Bod  č. 7 –  Různé – podněty, nápady 

Ing. Železný navrhl umístění výstavního systému (podobný v K. Varech nebo Plzni) na Mírovém 

náměstí – informace o významných místech či událostech ve městě. 

Ředitel DK Ostrov Ing. Očenášek byl tázán na připravovaný rozpočet DK – kulturní část je zhruba 

stejná jako v loňském roce.  

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

se výroba triček, hrnečků (kopie PULS Calais), papírové tašky, navrhl výrobu obalové dózy nebo 

krabice s logem a motivy města. 

Příští jednání KaPK bude ve středu dne 27. 11. 2019 od 16:00 hodin v zasedací síni  ve věži A.2.32                

1. patro v budově MěÚ Ostrov. 

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


