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

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Situace kolem Rudé věže smrti 

3. Partnerská města Ostrova 

4. Vyhodnocení turistické sezóny 

5. Různé - podněty, nápady 

 

V úvodu jednání byl jednomyslně odsouhlasen navržený program. 

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  

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. ČSOB nabízí dvě varianty – pronájem (věcné břemeno) a prodej, město preferuje 

prodej za cca. 400 000 Kč – jednání nebyla dosud ukončena. 

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). Termín konání dalšího 

sympozia bude upřesněn na příštím jednání komise. 
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Usn. č. 9/19  

Obnova drobných historických památek bude zařazena do SPRMO, k obnově pomníku obětem I. 

světové války v Květnové dojde v příštím roce, zároveň bude zrekonstruována další památka v pořadí 

– podstavec sochy sv. Jana Nepomuckého (most u klášterního areálu). Toto pořadí bylo určeno na 

jednání komise dne 02.07.2019 – následuje kříž u silnice směrem k obci Květnová – Damice, Boží muka 

v Dolním Žďáru (hranice panství vévodů sasko-lauenburských), kříž v Květnové u Ostrova.  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 – probíhá výroba. 

Bod č. 2 – Situace kolem Rudé věže smrti 

Rudá věž smrti je momentálně dle rozhodnutí soudu ve správě tzv. omlazeného vedení Konfederace 

politických vězňů, nově má tento statutární orgán ve vedení 3 členy – předsedu a dva členy 

předsednictva (Ing. Petr Dub, Otakar Tulačka a Jan Váňa.) Více na https://www.kpv-

cr.cz/category/novinky/. Konfederace získala dotaci od Karlovarského kraje na obnovu Rudé věže smrti 

ve výši 270 000,- Kč, město Ostrov přispělo částkou 45 000,- Kč (na základě Usn. RM č. 762/20 

z 18.09.2020) – z těchto prostředků bude zajištěno oplocení, osvětlení, kamerový systém, město 

věnuje také starší nábytek, svítidla. V pátek 25.09. v 15.00 hod. bylo možné Věž navštívit a prohlédnout 

si současný stav. Prohlídky Věže zajišťuje stále Ing. Lubomír Modrovič (NPÚ) – sezona bude 

prodloužena, později bude zajišťovat průvodcovství a program KPV. Ing. Modrovič má nejrozsáhlejší 
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informace o této problematice, Mgr. Machek navrhuje, aby zaučil badatele, třeba i z řad studentů, kteří 

budou nadále pomáhat jako průvodci. Rovněž navrhuje pro příští rok uspořádat konferenci na toto 

téma, komise přijala následující usnesení: 

Usn. č. 6/20 

Kulturní a propagační komise doporučuje RM realizovat koncem února 2021 konferenci (workshop) na 

téma Rudé věže smrti. 

V plánu je pro příští rok rovněž „Koncert za ostnatými dráty“ např. ve spolupráci s organizátory 

hudebního festivalu J.C.F.Fischera. 

Bod  č. 3 – Partnerská města 

Ve čtvrtek 03.09.2020 navštívil Ostrov poprvé nově zvolený první starosta města Wunsiedel Nicolas 

Lahovnik. Delegaci tvořila také vedoucí taneční skupiny TSG Wunsiedel Andrea Jena a Inge Schuster 

z kanceláře starosty. Ve společném rozhovoru se starostou města Ostrov Ing. Janem Burešem byla 

nastíněna další spolupráce v oblasti kultury, spolkového života, cestovního ruchu a využití 

alternativních zdrojů energie. V úterý 21.08.2020 se uskutečnil videohovor mezi primátorem města 

Rastatt Hansem Jürgenem Pütschem a starostou města Ostrov, hlavním tématem hovoru byla 

koronavirová situace a její řešení v obou městech. Rastatt touto formou hovořil i dalšími svými 

partnerskými městy – např. Fano (I) nebo Orange (F). V příštím roce oslavíme 30. výročí podepsání 

partnerské smlouvy s tímto městem, oslavy proběhnou během Dne pro Ostrov v červnu 2021.   V rámci 

oslav 25. výročí byla vydána brožura o partnerství, uspořádána výstava v obou městech a uskutečnila 

se také vzájemná návštěva občanů obou měst i zájezd katolické farnosti z Rastattu do Ostrova (opět 

plánována na červen 2021). 

Bod č. 4 – Vyhodnocení turistické sezóny 

 

Místostarosta města Ing. Poledníček předložil komisi přehled návštěvnosti jednotlivých objektů – viz 

příloha. Uvažuje se o instalaci sčítacího zařízení i do klášterního areálu.  

 

Bod č. 5 – Různé – podněty, nápady 

Na volnou zeď na Starém náměstí zakrývající proluku mezi domy bylo plánováno umístit banner 

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

obrazovým materiálem (např. portréty významných osobností). Návrh bude realizován až po 

rozhodnutí o eventuálním prodeji domu č. 48 a zastavení proluky v těsném sousedství. 

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

rovněž vyrobení pohlednic s historickými fotografiemi Ostrova. Také jsou plánovány další propagační 

předměty – pexeso, trička, deštníky, samolepky atd. 

Město zajistí dovoz propagačních materiálů vydaných KK – Krajská destinační agentura pro Karlovarský 

kraj. 
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Informační systém v parku dostane nový design + německý překlad, obnovena bude také tabule u 

MDDM – vodní mlýn. V rámci MIOS budou instalovány informační totemy cca. na 12 místech ve městě 

u významných objektů. Rovněž dostatečné označení infocentra na zámku.  

Městu Ostrov bylo navrženo ke koupi tržiště u starého města, vzhledem k vysoké ceně odmítlo.  

Ing. Železný vznesl dotaz kvůli objektu historické márnice (v užívání p. Jiřího Pavlíka jako dílna), uživatel 

budovu opraví, ale nebude sloužit jako veřejně přístupná památka – vznik za Leopolda II. Toskánského, 

starosty města. 

FOH bude realizován v omezených podmínkách – vypuštěno promítání soutěžních filmů, město 

nedisponuje právy k on-line vysílání pro školy, proběhnou pouze on-line semináře, doprovodný 

program bude pouze v neděli.  

Kameny zmizelých byly v Ostrově instalovány 01.09.2020. 

V příštím roce oslavíme 690. výročí založení města – Ing. Poledníček požádal členy komise o návrhy 

podoby oslav. 

Příští jednání KaPK bude ve středu dne 21.10.2020 od 16:00 hodin. 

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


