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

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Studie na rekonstrukci loveckého zámečku 

3. Plán Ostrovského měsíčníku na rok 2020 

4. Velké kulturní akce 2020 

5. Různé - podněty, nápady 

V úvodu jednání byla jednomyslně odsouhlasena účast hosta Ing. Fürbachové 

Hlasování přítomných členů: 

Pro: 8      Proti: 0     Zdržel se: 0 

 
Bod č. 1 – Kontrola plnění usnesení 

Usnesení, která byla splněna, byla již vyřazena. 

Usn. č. 1/19 – RR OM byla doplněna – Zuzana Janecká, Mgr. Jana Lukášová, Ing. Josef Macke,        

Mgr. Jana Múčková, Jaroslav Vyčichlo 

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. 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 doplněn – pomoc s marketingem 

festivalu, základní organizační tým DK zůstává stejný 

Usn. č. 1/20 – prostor podkroví zámku bude zachován pro expozice 

Usn. č. 2/20 – modernizace expozice bude realizována dle předložené koncepce, bude interaktivní, 

během února proběhnou pracovní schůzky realizačního týmu – aktuální informace v březnu  

Bod č. 2 – Studie na rekonstrukci loveckého zámečku 

Lovecký zámeček je od roku 1958 památkově chráněný, součást naučné stezky Po starých cestách 

okolo Ostrova, v blízkosti je rovněž cyklostezka. Vlastníkem jsou Lesy ČR s.p., město se snaží získat do 

vlastnictví pozemek směnou za jiné pozemky – zatím jednání nedokončeno, bude trvat minimálně 

ještě půl roku. Vzhledem k tomu, že stavba není v majetku města, nemohou být realizovány žádné 

investice – provedeno pouze zaměření objektu, stavebně-technické posouzení a arch. studie (Ars 

Fabrica).   

Možnosti využití: 

a) voliera 

b) xylofon 

c) tábořiště 

d) turistický cíl s interaktivními prvky  

e) vyhlídka – špatný výhled do okolí, bude ještě prověřeno 

Budoucí využití nebylo ještě stanoveno. 

Bod č. 3 - Plán Ostrovského měsíčníku na rok 2020 

Vytvořen ediční plán OM a obsah čísel, cca. 5 stran Město Ostrov, snaha posunout termíny uzávěrky. 

Obsahově bude věnován také významným akcím, přijata nová profesionální korektorka OM, nyní 

dobře funguje příprava tisk i distribuce (8 tis. výtisků – pouze IC, zbytek distribuce). 
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Bod  č. 4 –  Velké kulturní akce 2020 

Ředitel DK Ing. Očenášek představil nejvýznamnější kulturní akce v letošním roce: 

Ples sportovců – 15.02. – organizuje nyní DK Ostrov, o udělení ocenění rozhoduje Sportovní komise – 

posouzení nominací. 

Pan Pavlík požádal o rozpočet obou plesů – bude předložen. 

Březen 2020 – započne cyklus přednášek na téma disentu 

Klášterní slavnosti – 08.- 09.05. – spolufinancovány v rámci EU projektu, proběhne setkání bývalých 

vojáků sloužících v kasárnách 

Slavnost světel – 16.05. – oslava svátku sv. J. Nepomuckého, průvod od kostela sv. Michaela  

Jáchymovské peklo – 22.05.  – Rudá věž smrti – pietní akt, Koncert za ostnatými dráty, představení 

nových expozic, spolupráce s Post Bellum 

Den pro Ostrov a jeho partnerská města – 12.-13.06 – v pátek se uskuteční úvodní koncert 

mezinárodního hudebního festivalu J.C.F. Fischera., v sobotu slavnost v parku, představení projektu 

Znovuoživené Krušnohoří, otevření obnovených expozic na zámku 

Dětský den – 27.06. – slavnostní otevření obnoveného koupaliště 

Červenec – koncert v parku (agentura Vlny), zámecké divadlo, taneční večer u Paláce princů 

Historický piknik – bude upřesněno 

Ostrovský šlágr – 22.07. – koncert oblíbených melodií 

Michaelská pouť – 27.09. – staré město nebo zámecký park, příliš mnoho stánků – výběr sortimentu, 

redukce počtu – platba za pronájem, catering – proluka mezi domy na Starém náměstí, rozšíření 

stánků do ostatních oblastí – Malé náměstí, Rastattské nádvoří, Dlouhá ulice 

52. Dětský festival Oty Hofmana – 10.-16.10. – Cestujeme letem světem – momentálně se uvažuje o 

změně v programu – možná realizace některých akcí pro veřejnost už o víkendu 

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu – 29.11. – Mírové náměstí 

Staroměstský advent – 20.12. – Staré náměstí 

 

Bod  č. 5 –  Různé – podněty, nápady 

V březnu končí udržitelnost projektu s městem Kurort Oberwiesenthal (Zintenzivnění příhraniční 

turistické spolupráce…), Dvorana bude nadále částečně využívána pro výstavní účely, bude nutné 

pořídit nové panely. 
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Pan Pavlík vznesl dotaz ohledně stavu a opravy Pohledové zdi a navrhl prověřit momentální stav a 

záruční lhůty. 

Příští jednání KaPK bude ve středu dne 25.03.2020 od 16:00 hodin. 

 
Jednání skončeno v 17:30 hodin. 
 
         Walburga Mikešová                                        
              členka komise 
 


