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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, Ing. Marek 
Poledníček, Lenka Veselá 
 
Hosté: Ing. Alexandra Fürbachová 
 
Omluveni: Kristina Macáková, Michaela Valentová  
 
Zápis: Zuzana Železná 
 
 
Program: 
 

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Hodnocení práce komise za rok 2019, hlavní úkoly pro rok 2020 

3. Ukončení expozice „Ostrovsko a hornictví“, nové výstavy 

4. Občan města roku 2019 

5. Různé - podněty, nápady 

V úvodu jednání byla jednomyslně odsouhlasena účast hosta Ing. Fürbachové 

Hlasování přítomných členů: 

Pro: 11      Proti: 0     Zdržel se: 0 

 
Bod č. 1 – Kontrola plnění usnesení 

Usn. č. 1/19 – RR OM je momentálně tvořena 3 členy, původně navržena pětičlenná – bude 

doplněna.  

- nová profesionální korektorka OM, nyní dobře funguje příprava tisk i distribuce OM 

Usn. č. 2/19 

Bude ověřeno, zda již proběhla digitalizace filmu o historii Ostrova z roku 1931. 

Usn. č. 3/19 

Památník politickým vězňům bude realizován do 2 let. 

Usn. č. 4/2019 

Montanregion Krušné hory - Erzgebirge o.p.s. má zájem o účast města Ostrov (členský poplatek      

100 tis. Kč), momentálně se prověřuje účelnost členství města v různých subjektech. 
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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, momentálně se rozesílají 

přihlášky přednášejícím – termín odevzdání do 30.04.2020 

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

festivalu OH 

Usn. č. 7/19 – kalendář na rok 2020 – realizován, předložen při jednání komise 

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, letos dojde k obnově pomníku obětem I. světové války v Květnové – bude projednáno 

v investiční komisi. Historické hroby – navázán kontakt s p. Pokorným, bude se hledat řešení, jak 

naložit s těmito hroby. 

Usn. č. 10/19 – proběhlo jednání, místní organizační tým bude postupně doplněn 

Usn. č. 11/19 – propagační předměty byly vyrobeny a předloženy při jednání komise 

 

Bod č. 2 – Hodnocení práce komise za rok 2019, hlavní úkoly pro rok 2020 

Komise krátce zhodnotila svoji činnost za rok 2019 a byl předložen plán činnosti na období 2020 – 

2021 (Ing. Poledníček) a během diskuze průběžně doplňován – výsledná varianta viz příloha. 

Usn. č. 1/20 

Kulturní a propagační komise doporučuje RM zachovat prostor podkroví zámku pro expozice. 

Hlasování přítomných členů: 

Pro: 11      Proti: 0     Zdržel se: 0 

 

Bod č. 3 - Ukončení expozice „Ostrovsko a hornictví“, nové výstavy 

Koncem března končí udržitelnost dotačních projektů – možnost změny expozic v prostorách zámku. 

Dojde k ukončení expozice „Ostrovsko a hornictví“. Nově vzniklé expozice by měly být řešeny 

srozumitelnou a zábavnou formou. Ing. Fürbachová předložila koncepci modernizace expozic – viz 

příloha. 

 Usn. č. 2/20 

Kulturní a propagační komise doporučuje RM, aby modernizace expozice byla realizována dle 

předložené koncepce. 
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Hlasování přítomných členů: 

Pro: 11      Proti: 0     Zdržel se: 0 

Bod  č. 4 –  Občan města roku 2019 

Momentálně probíhá příjem nominací na ocenění Občan města roku 2019 – viz OM 1/2020. Termín 

pro doručení nominací je do 15.03.2020 – zzelezna@ostrov.cz  

Usn. 3/2020 

Kulturní a propagační komise doporučuje RM aktualizovat pravidla pro udělování ocenění 

udělovaných Městem Ostrov. 

 Hlasování přítomných členů: 

Pro: 11      Proti: 0     Zdržel se: 0 

 

Bod  č. 5 –  Různé – podněty, nápady 

Na příštím jednání bude předložena studie na rekonstrukci loveckého zámečku. 

Příští jednání KaPK bude ve středu dne 12.02.2020 od 16:00 hodin. 

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