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Přítomni: Miroslava Chaloupková, Miloslav Liška, Ing. Josef Macke, Walburga Mikešová, Mgr. Dana 
Osičková, Ing. Marek Poledníček, Ing. Josef Železný 
 
Omluveni: Vladimír Kříž, Mgr. Ivan Machek, Kristina Macáková, Jiří Pavlík, Michaela Valentová 
 
Hosté: Ilona Hálová – DK Ostrov 
 
Zápis: Zuzana Železná 
 
Program: 
 

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Přehled kulturních akcí do konce roku 2020 

3. Různé - podněty, nápady 

 

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

Hlasování přítomných členů: 

Pro: 6      Proti: 0     Zdržel se: 0 

 

V 16.30 hod. přišel pan Liška a odešel Ing. Železný. 

 

Bod č. 1 – Kontrola plnění usnesení 

 

Usnesení, která byla splněna, byla již vyřazena. 

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 červnové komise, bylo přijato usnesení 4/20. 

Usn. č. 3/19   

Památník politickým vězňům bude realizován do 2 let, momentálně probíhá jednání mezi 

představenstvem ČSOB a Městem Ostrov o prodeji 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). 
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Usn. č. 9/19  

Obnova drobných historických památek bude zařazena do SPRMO, letos mělo dojít k obnově pomníku 

obětem I. světové války v Květnové – zatím nejsou vyjasněny majetkové poměry. Plánována je obnova 

historických hrobů, mohla by být částečně financována z dotace od Česko-německého fondu 

budoucnosti – žádost byla již podána, německým partnerem projektu je partnerské město Rastatt, 

které tuto iniciativu Města Ostrov podpořilo. Staré hroby patřily převážně německým obyvatelům, po 

jejich vysídlení v roce 1945 se o ně nemohli rodinní příslušníci starat. 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  

Na základě předložené koncepce proběhne modernizace expozic v prostorách zámku – budou 

interaktivní. Z důvodu pandemie koronaviru a nutným úsporám finančních prostředků byla obnova 

expozice věnovaná Schlikům zatím pouze částečná. Momentálně je plánována realizace expozice o 

zámecké zahradě nazývané ve své době osmým divem světa, která bude na jaře 2021 instalována v sala 

terreně zámku. 

Usn. č. 3/20  

Aktualizace pravidel pro udělování ocenění Občan města roku zatím neproběhla. 

Usn. č. 4/20 

Situace ohledně autorských práv k historickému filmu o Ostrově z roku 1931 nebyla zatím prověřena, 

ani nebyl připraven záměr dalšího využití.  

 Usn. č. 5/20 

Uvítací tabule při vjezdu do města byla realizována dle schváleného návrhu. 

Bod č. 2 – Přehled kulturních akcí do konce roku 2020 

Na základě MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ Ministerstva zdravotnictví ČR vydaných v souvislosti s šířením 

nákazy Sars-Cov-2 a s ohledem na stále se měnící podmínky ochrany obyvatelstva proti šíření této 

vysoce nakažlivé choroby byla zrušena tradiční Michaelská pouť, která se měla uskutečnit 27. 9. 2020. 

Do konce roku budou dle aktuální situace koronavirové pandemie realizovány převážně menší akce 

s omezeným počtem návštěvníků – divadla, koncerty, výstavy. Filmový festival Oty Hofmana bude 

realizován dle mimořádných opatření MZ ČR a předpisů MŠ. Školám byla nabídnuta možnost zúčastnit 

se akcí v rámci festivalu odděleně a zamezit tak kontaktům s žáky jiných škol.  Rozsvícení vánočního 

stromu bude rovněž podléhat aktuálním opatřením – možné rozdělení návštěvníků do sektorů. 

Momentálně je nabízen k dlouhodobému nebo krátkodobým pronájmům T-klub v DK, Točna by měla 

zahájit činnost začátkem září. 
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Bod  č. 3 –  Různé – podněty, nápady 

Na volnou zeď na Starém náměstí zakrývající proluku mezi domy je plánováno umístit banner s časovou 

osou – nejvýznamnějšími milníky dějin města a doplnit ji fotografiemi památek a dalším obrazovým 

materiálem (např. portréty významných osobností). Na jednání komise byl předložen návrh časové osy 

(viz příloha), bylo navrženo vypustit událost roku 1348 a místo roku 2014 uvést již rok 1989 – změnu 

režimu, kdy započala proměna historického jádra města. 

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

(20. – 21. stol.). Prozatím zde zůstává služebna MP – v nových prostorách nefunguje dosud kamerový 

systém.  

V zrekonstruovaných přízemních prostorách bývalého hotelu Myslivna by mohla vzniknout expozice o 

historii starého města (Schlackenwerthu), pro moderní dějiny po roce 1945 bude vyhrazen DK. Ve 

vyšších patrech objektu vzniknou bytové jednotky. 

Na Staré radnici chybí bezbariérový přístup – pravděpodobně bude řešen vybudováním proskleného 

venkovního výtahu, není možné propojení se sousedním domem v majetku města. Nedaleká proluka 

bude brzy zastavěna, projednán bude odprodej domu vedle Staré radnice, který s prolukou přímo 

sousedí.  

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

jsou plánovány další propagační předměty –  pexeso, trička, deštníky atd. 

Pan Liška se dotazoval na statistiky návštěvnosti města v této turistické sezóně – bude předloženo na 

dalším jednání komise. Vzrostla návštěvnost klášterního areálu. 

Příští jednání KaPK bude ve středu dne 23.09.2020 od 16:00 hodin. 

 
Jednání skončeno v 17:30 hodin. 
 
         Ing. Josef Železný                                         
          předseda komise 
 


