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Přítomni: Miroslava Chaloupková, Miloslav Liška, Ing. Josef Macke, Mgr. Ivan Machek, Walburga 
Mikešová, Mgr. Dana Osičková, Ing. Marek Poledníček, Ing. Josef Železný 
 
Omluveni: Vladimír Kříž, Kristina Macáková, Ing. Miroslav Očenášek, Jiří Pavlík, Michaela Valentová 
 
Hosté: Ing. Alexandra Fürbachová, Martin Klucho, Mgr. Miluše Kobesová, Hana Špičková 
 
Zápis: Zuzana Železná 
 
Program: 
 

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Expozice ve výstavních prostorách města 

3. Kameny zmizelých 

4. Různé - podněty, nápady 

 

V úvodu jednání byla jednomyslně odsouhlasena účast hostů. 

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. 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, představenstvo ČSOB v dohledné době 

rozhodne o schválení prodeje pozemku na stavbu památníku mezi  DK a pobočkou ČSOB v Ostrově. 

Usn. č. 4/19  

Vstup Města Ostrova do Montanregion Krušné hory - Erzgebirge o.p.s. není aktuální. Město Ostrov se 

zaměří přímo na podporu aktivit kolem Rudé věže smrti. 

Usn. č. 5/19  

Vzhledem k pandemii covid 19 byl IV. ročník mezinárodního historického sympozia na téma 

„Zámecká zahrada v proměnách času a významná výročí majitelů ostrovského panství“ přesunut na 

duben 2021, zároveň bude otevřena expozice věnovaná zámecké zahradě (8. divu světa). 
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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 a OMIS 

bude hledat prostředky na realizaci rekonstrukce, Mgr. Zdenka Čepeláková vypracovala materiál 

k obnově historických hrobů – doporučeno 8 hrobů významných osobností, chybí dokumentace, 

k dispozici jsou pouze základní informace. 

Usn. č. 10/19  

Proběhlo jednání v DK, místní organizační tým Festivalu Oty Hofmana byl doplněn – pomoc s 

marketingem festivalu, základní organizační tým DK zůstává stejný.  

Usn. č. 1/20  

Prostor v podkroví zámku bude zachován pro expozice. 

Usn. č. 2/20  

Modernizace expozic v prostorách zámku bude realizována dle předložené koncepce, bude 

interaktivní, proběhly pracovní schůzky realizačního týmu, z důvodu pandemie koronaviru a nutným 

úsporám finančních prostředků bude obnova expozice věnovaná Schlikům pouze částečná. 

Usn. č. 3/20  

Zatím neproběhla aktualizace pravidel pro udělování ocenění Občan města roku. 

 

Bod č. 2 – Expozice ve výstavních prostorách města 

Koncem března skončila udržitelnost projektu Stříbrná stezka – Silberstrasse – 1. investiční etapa, 

z toho důvodu byla ukončena expozice Ostrovsko a hornictví, která měla dvě části – Schlikové a 

mincování a Rudné dolování v Krušných horách. Expozice věnovaná rodu Schliků bude z důvodu 

nutných úspor finančních prostředků kvůli koronavirové pandemii pouze částečně upravená – dojde k 

vytvoření stěn se závěsným systémem pro obrazy a panely, k odstranění původních panelů a 

doplnění vitrín novými exponáty. Do konce roku 2021 zde zůstane vystavena šlikovská stříbrná 

kazeta, národní kulturní památka. Prostor sala terreny, kde byla umístěna expozice Rudné dolování 

v Krušných horách, bude vyklizen, zůstanou pouze vitríny. Od 12.06. do 29.11.2020 zde bude 

umístěna autorská výstava „Jiří Urban – šperkař a výtvarník“, která se koná v rámci oslav 670. výročí 

potvrzení městských práv královskému městu Ostrov císařem a českým králem Karlem IV. Po jejím 

ukončení zde bude výstava obrazů (v jednání) a zároveň budou zahájeny přípravy expozice věnované 

zámecké zahradě nazývané ve své době osmým divem světa. První návrhy architektonického studia 

Ars Fabrica jsou přílohou zápisu. Bližší informace průběžně doplní Ing. Fürbachová a Mgr. Kobesová. 
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Bod č. 3 - Kameny zmizelých 

Město Ostrov se zapojilo do projektu Kameny zmizelých – budou věnovány Luise Löwensteinové a 

Fritzovi Erichu Löwensteinovi, kteří zahynuli v koncentračním táboře v Osvětimi – realizace položení 

kamenů 24.08.2020 od 17.00 hod. před domem rodiny Löwensteinových. Další kameny budou 

položeny např. v Karlových Varech, Chodově, Lokti. Bližší informace doplní na dalších jednáních 

komise Ing. Macke. 

 

Bod  č. 4 –  Různé – podněty, nápady 

Ing. Macke připravil a předal dostupné podklady pro zpracování přehledu nejdůležitějších bodů 

týkajících se dějin města Ostrova – navrženo vypracovat plakát s časovou osou, který bude dodán do 

ostrovských škol zdarma. 

Ing. Macke vznesl dotaz ohledně obnovy expozice Církevního umění západního Krušnohoří – bude 

vytvořena multimediální prezentace a doplněny některé nové exponáty – např. socha sv. Jana 

Nepomuckého (majetek NPÚ ÚPS České Budějovice, klášter Kladruby u Stříbra), obraz Panny Marie, 

Krušnohorský betlém a plastika sv. Rodiny, biskvit (vše majetek Římskokatolické farnosti v Ostrově).  

Mgr. Machek vznesl dotaz k Ostrovskému kulturnímu létu – bude realizováno dle pravidel dodržování 

hygienických opatření (covid 19), dále ke koncertům u Rudé věže smrti – musí být nejdříve vyřešeny 

majetkové poměry. 

Dotační prostředky na realizaci Klášterních slavností budou využity v příštím roce. 

Projekt „Informační kiosky“ bude dokončen v příštím roce, Ing. Fürbachová představila návrhy 

nových propagačních materiálů města Ostrov – realizace v rámci projektu s městem Kurort 

Oberwiesenthal.  

Ing. Poledníček informoval o nových fotografiích města Ostrov – autor Michal Hurych. Požádal členy 

komise o jejich návrhy na realizaci „uvítací“ tabule při vjezdu do města.  

Příští jednání KaPK bude ve středu dne 17.06.2020 od 16:00 hodin. 

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


