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

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Hodnocení činnosti za rok 2020 

3. Různé - podněty, nápady – výhled 2021 

 

V úvodu jednání byl jednomyslně odsouhlasen navržený program. 

Hlasování přítomných členů: 

Pro: 7      Proti: 0     Zdržel se: 0 

 

Předseda komise Ing. Železný přišel na jednání v 16.30 hod. 

 

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 28. a 29. 

května 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, k obnově se přistoupí, až dojde 

k jejich nabytí do majetku města. Pořadí bylo určeno na jednání komise dne 02.07.2019 – pomník 

obětem I. světové války v Květnové, podstavec sochy sv. Jana Nepomuckého (most u klášterního 

areálu), 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, 

bude 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 – doporučeny byly hroby těchto významných osobností: Pater Wenzl Sommer,  Johann Dotzauer 

– lékárník, později starosta města, Pater Franz Kromer, Josef Hippmann – ředitel školy, hrobka rodiny 

Eduarda Wolfa – starosty Ostrova, Josef Miebes – starosta města, Josef Pfeiffer Sr. a Jr., hrob rodiny 

Zápotockých, pomník zemřelým obyvatelům Ostrova (Schlackenwerthu) postavený na náklady spolku 

rodáků Heimatverband Schlackenwerth. 

 

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 do konce května 2021 

instalována v sala terreně zámku. Proběhne výběrové řízení na zhotovitele expozice. 

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. 6/20 

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

téma Rudé věže smrti – v lednu proběhne schůzka všech účastníků realizace, za KPK – Ing. Macke, pan 

Kříž, Mgr. Machek, pan Pavlík. Vzhledem k aktuální koronavirové situaci bude vhodnější přesunout akci 

na konec dubna. 

Bod č. 2 – Hodnocení činnosti za rok 2020 

 

Situace kolem věže smrti je stále stejná.  Rudá věž smrti je momentálně dle rozhodnutí soudu ve správě 

tzv. omlazeného vedení Konfederace politických vězňů, nově má tento statutární orgán ve vedení 3 
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členy – předsedu a dva členy předsednictva (Ing. Petr Dub, Otakar Tulačka a Jan Váňa.) Více na 

https://www.kpv-cr.cz/category/novinky. V plánu je pro příští rok rovněž „Koncert za ostnatými dráty“ 

např. ve spolupráci s organizátory hudebního festivalu J.C.F.Fischera. 

Ing. Poledníček informoval o nové náplni projektu Využití moderních interaktivních technologií v oblasti 

ochrany, zachování a propagace přírodního a kulturního dědictví (zkrácený název „Infokiosky“).  

V zámeckém parku byl obnoven informační systém u jednotlivých stanovišť tzv. zámecká zastavení. 

Ing. Macke předvedl svoji prezentaci na téma – Kameny zmizelých a představil další osobnosti, kterým 

by kameny mohly být v Ostrově věnovány. Bude realizován propagační materiál. 

Manažerka cestovního ruchu Dita Poledníčková představila členům komise náplň své práce a svoji vizi 

do budoucnosti. Seznámila je s realizací samostatné certifikace IC v ATIC ČR – potvrzení kvality služeb 

pro IC  Na zámku. Ve městě existují nyní dvě oficiální IC s tím, že IC v DK Ostrov bude metodicky řízeno 

ze zámku. Zřizovatel – Město Ostrov může obě IC úkolovat, kontrolovat. DK Ostrov zůstává i nadále 

provozovatelem IC DK Ostrov a má svou vedoucí infocentra Kateřinu Hálovou. Infocentrum Na zámku 

spadá pod Odbor kanceláře starosty a vnitřní správy, jehož vedoucím je Ing. Jiří Jiránek. IC získalo 

rovněž certifikát Cyklisté vítáni. Vzhledem k tomu, že Krajská destinační agentura, nemůže zajišťovat 

úplný destinační management pro Město Ostrov, je nutné, aby mělo svého manažera, který se této 

oblasti bude plně věnovat. Nedávno byly vytvořeny např. hotelové desky ve spolupráci se Sdružením 

Krušné hory západ. Budou informovat hotelové (platí též pro penziony) hosty o možnostech návštěvy 

turistických cílů v Ostrově a okolí. Realizují se nové propagační materiály, aktivně se pracuje na 

dotačních projektech – např. Znovuoživené Krušnohoří a Ostrov TOP7 a s tím spojených aktivitách.  

 

Bod č. 3 – Různé – podněty, nápady – výhled 2021 

V příštím roce oslavíme 30. výročí podepsání partnerské smlouvy s Rastattem, oslavy proběhnou 

během Dne pro Ostrov 12. června 2021.   V rámci oslav 25. výročí byla vydána brožura o partnerství, 

uspořádána výstava v obou městech – chtěli bychom realizovat i v příštím roce. Uskutečnila se také 

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

na červen 2021). 

Mgr. Machek připomněl návrh na realizaci „kufříku“ – obsah připomene nejdůležitější památky a 

události ve městě.             

Pan Pavlík vznesl dotaz ke kvalitě vysílání Kabelové televize. 

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

podoby oslav. 

 
Příští jednání KaPK bude v pondělí dne 25.01.2021 od 16:00 hodin. 

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

https://www.kpv-cr.cz/category/novinky

