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

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Historické hroby na ostrovském hřbitově – Mgr. Čepeláková  

3. Uvítací tabule – vjezd do města, Staré náměstí (otvor po WC) 

4. Dny evropského dědictví – září 2020 

5. Různé - podněty, nápady 

 

V úvodu jednání byla jednomyslně odsouhlasena účast hostů a přesunutí bodu č. 2 na začátek 

programu. 

Hlasování přítomných členů: 

Pro: 7      Proti: 0     Zdržel se: 0 

 

Bod č. 1 – Historické hroby na ostrovském hřbitově – Mgr. Čepeláková 

 

Mgr. Čepeláková vytvořila seznam chráněných hrobů – počet byl redukován na 7 – materiál předán 

panu místostarostovi Ing. Poledníčkovi. Staré hroby patřily převážně německým obyvatelům, po 

jejich vysídlení v roce 1945 se o ně nemohli rodinní příslušníci starat. Zlepšení nastalo po roce 1993 – 

hřbitov převzala Pohřební služba – V. Václavík. Existuje seznam hrobů vojáků z I. světové války, 

ostatky byly odvezeny. Mgr. Zeman by případně vytvořil podklady pro propagační materiál o 

architektonických zajímavostech hřbitova. Obnova historických hrobů by mohla být částečně 

financována z dotace od Česko-německého fondu budoucnosti, město Ostrov bude hledat 

německého partnera projektu – bude osloveno partnerské město Rastatt. 

 

V 16:15 hod. odešla z jednání paní Walburga Mikešová, přišla paní Kristina Macáková. 

 

Bod č. 2 – Kontrola plnění usnesení 

Usnesení, která byla splněna, byla již vyřazena. 
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Usn. č. 2/19  

Digitalizace filmu o historii Ostrova z roku 1931 (cca 13 min.) je plánována – rovněž vytvoření českých 

titulků, film byl promítnut během jednání komise, bylo přijato následující usnesení: 

Usn. č. 4/20 

Kulturní a propagační komise doporučuje RM zjistit situaci ohledně autorských práv k filmu a připravit 

záměr dalšího využití. 

Pro: 7      Proti: 0     Zdržel se: 0 

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. 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). 

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 – bližší informace připraví vedoucí OMIS Hana 

Špičková na příští jednání komise. Mgr. Zdenka Čepeláková vypracovala materiál k obnově 

historických hrobů – doporučeno 7 hrobů významných osobností, chybí dokumentace, k dispozici 

jsou pouze základní informace. 

Usn. č. 2/20  

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

interaktivní, probíhají 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. 3 –  Uvítací tabule – vjezd do města, Staré náměstí (otvor po WC) 

a) Ing. Poledníček představil členům komise několik grafických návrhů na realizaci uvítací tabule při 

vjezdu popř. výjezdu z města. Bylo přijato následující usnesení: 
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Usn. č. 5/20 

Kulturní a propagační komise doporučuje RM dopracovat variantu grafického návrhu s postavičkami, 

tak aby jich bylo na tabuli méně a byly výraznější. 

Pro: 7      Proti: 0     Zdržel se: 0 

 

V 17.00 hod. přišla na jednání Mgr. Dana Osičková. 

Mgr. Osičková navrhuje vytvoření „uvítací (koncové) tabule“ se znakem města, fotografií 1 – 3 

dominant města a nápisem Vítejte u nás/ Na shledanou v Ostrově. Podrobný popis a nákres je 

přílohou zápisu. Podobný názor vyslovila Mgr. Čepeláková – host jednání komise, dle jejího názoru 

nemají možnost řidiči jedoucích aut vnímat postavičky na tabuli. 

b) Ing. Poledníček představil členům komise záměr instalovat do prostoru ve zdi po veřejném WC na 

Starém náměstí informační tabuli s portrétem Franzisky Sibylly Augusty a popisem jejích významných 

počinů. Z diskuze vyplynulo, že by mohly být po celé délce zdi umístěny také panely 

s nejvýznamnějšími památkami města. Návrh bude dále rozpracován. 

 

Bod č. 4 –  Dny evropského dědictví – září 2020 

Asistentka komise informovala o blížících se Dnech evropského dědictví – EHD (12. – 20. 9. 2020). 

Národní zahájení proběhne od 11. – 13. 9. v Olomouci. Letošní téma: Památky a vzdělání. Hlavním 

gestorem EHD v ČR je Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, konají se pod záštitou 

Ministerstva kultury a Ministerstva pro místní rozvoj. Bližší informace v příloze. 

https://www.historickasidla.cz/cs/dny-evropskeho-dedictvi/ 

 

Ostrov v rámci EHD: 

a) navrženy prohlídky zámku, expozice – komentované prohlídky s kurátorkou Mgr. Kobesovou, popř. 

koncert ve Dvoraně zámku 

b) DK připravuje – v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie koncert Magické housle (15. 9.), 

Ostrovské trhy – Mírové náměstí (18. 9.), Regionbeat – DK (19. 9.) 

Mgr. Machek navrhuje prohlídku nového města – SORELA s Mgr. Zemanem.  

V uvolněném prostoru po MP Ostrov v DK vznikne v dohledné době expozice o moderní historii 

města (20. – 21. stol.). 

 

https://www.historickasidla.cz/cs/dny-evropskeho-dedictvi/


Kulturní a propagační komise 

zápis č. 4 

ze dne 17.06.2020, od 16:00 hodin 

 

4 
 

Bod  č. 5 –  Různé – podněty, nápady 

FOH – 52. Ročník – Ing. Poledníček informoval o jednání s produkční agenturou, která pomůže 

s doprovodným programem – organizuje např. chebské vánoční trhy. Měla by vzniknout nová 

generace VIP hostů, tím se zvýší renomé festivalu. 

Ing. Macke vznesl dotaz k novým pohlednicím – budou vytvořeny z fotografií Michala Hurycha. Také  

jsou plánovány další propagační předměty – trička, deštníky atd. 

Asistentka komise informovala o pořádání konference SHSČMS na téma „Revitalizace historických 

center sídel (mobilita, parkování, oživení a moderní architektura)“, která se uskuteční v Jihlavě od 15. 

do 17. října 2020. 

Příští jednání KaPK bude ve středu dne 26.08.2020 od 16:00 hodin. 

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

Ostrov 


