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

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Představení nového člena komise – Mgr. Lukáše Lercha 

3. Prezentace nových propagačních materiálů, předmětů 

4. Oslavy 690. výročí založení města 

5. Oslavy 30. výročí partnerství měst Ostrov-Rastatt 

6. Různé – podněty, nápady 

 

V úvodu jednání byl jednomyslně odsouhlasen navržený program. 

Hlasování přítomných členů: 

Pro: 7      Proti: 0     Zdržel se: 0 

 

Bod č. 1 – Kontrola plnění usnesení 

 

Usnesení, která byla splněna, byla již vyřazena. 

Usn. č. 2/19  

Byl vznesen dotaz na Národní filmový archiv ohledně historického filmu města Ostrova z roku 1931 

(cca 13 min.), je plánováno vytvoření českých titulků. V kronice města se nachází nehořlavá kopie filmu, 

který byl Národním filmovým archivem přehrán na kazetu a poté digitalizován Městem Ostrov. NFA 

nyní projedná tuto záležitost s DILIA a stanoví dobu licence a výši licenčního poplatku. 

Usn. č. 3/19   

Památník politickým vězňům bude realizován, momentálně se zpracovává prováděcí dokumentace. 

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“ již podruhé přesunut a to 

na 10.-11.09.2021, hostům bude představena nová expozice věnovaná zámecké zahradě (8. divu 

světa).  
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Usn. č. 9/19  

Na jednání komise dne 02.07.2019 byly představeny drobné památky v okolí Ostrova vhodné k 

restaurování – 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. Po získání informace o nabytí 

památek do vlastnictví Města Ostrov bylo u kulturních památek zažádáno o závazné stanovisko orgánů 

památkové péče (04.05.2021). Zároveň probíhá poptávkové řízení na zhotovitele oprav. Celkem bylo 

osloveno 5 restaurátorů – kameníků. Výsledek poptávky bude oznámen na příštím jednání komise. 

Všech pět památek se bude opravovat současně.  Probíhá obnova historických hrobů, bude částečně 

financována z dotace od Česko-německého fondu budoucnosti, německým partnerem projektu je 

partnerské město Rastatt, které tuto iniciativu Města Ostrov podpořilo. Součástí projektu je rovněž 

vydání brožury k tomuto tématu. 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 probíhá modernizace expozic v prostorách zámku – budou 

interaktivní. Momentálně probíhá realizace expozice o zámecké zahradě „Zámecká zahrada 

v proměnách času“, která byla ve své době nazývána osmým divem světa. Expozice bude do konce 

června 2021 instalována v sala terreně zámku. Obnova expozice o rodu Schliků byla v roce 2020 pouze 

částečná kvůli nutným úsporám finančních prostředků v době pandemie. V současné době se doplňuje 

projekce věnovaná působení tohoto rodu v našem regionu. 

Usn. č. 3/20  

Pravidla pro udělování ocenění Občan města roku nebudou zatím aktualizována. V letošním roce získali 

ocenění „Občan města roku 2020“ MUDr. Alice Valentová za její aktivitu ve prospěch diabetiků a 

Vladimír Kříž za mimořádné nasazení v době koronavirové pandemie. 

Usn. č. 4/20 

Situace ohledně autorských práv k historickému filmu o Ostrově z roku 1931 bude po vyjádření 

Národního filmového archivu vysvětlena na dalším jednání komise.  

Usn. č. 6/20 

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

téma Rudé věže smrti – vzhledem ke koronavirové pandemii se neuskutečnil, bude stanoven nový 

termín. 
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Bod č. 2 – Představení nového člena komise – Mgr. Lukáše Lercha 

 

Na jednání komise se představil její nový člen a zároveň ředitel Domu kultury Mgr. Lukáš Lerch, který 

představil svoji vizi dalšího fungování DK. Svoji činnost chce kromě jiného zaměřit také na nové aktivity, 

jako je alternativní divadlo, klubová a spolková činnost, přednášky, semináře, komunitní zahrada, 

přestavba vnitřních prostor DK (dotace KK). Bude opět pronajat T-klub, nájemce bude zajišťovat 

obsluhu na kulturních akcích. Hovořilo se o možnosti vydání monografie DK, kronikářka města paní 

Mikešová dodá případně podklady.  

 

Bod č. 3 – Prezentace nových propagačních materiálů, předmětů 

 

K projednání bodu č. 3 byla jednomyslně odhlasována účast manažerky cestovního ruchu Dity 

Poledníčkové. Představila všem přítomných nové propagační materiály realizované v rámci projektu 

„Podpora přeshraniční spolupráce mezi městy Ostrov a Kurort Oberwiesenthal“, který byl 

spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Jedná se o čtyři brožury – 

Ostrov TOP 7, Ostrovský porcelán, Církevní umění západního Krušnohoří a Turistické zajímavosti měst 

Ostrov a Kurort Oberwiesenthal. Součástí projektu jsou rovněž letáky, plakáty a roll-upy s touto 

tematikou, kampaně na internetu i inzerce v tisku. Dokončen byl také projekt Znovuoživené Krušnohoří 

– více informací na https://zivehory.cz/ , tablety pro zhlédnutí okruhu v Ostrově je možné si zapůjčit 

v IC Zámek Ostrov.  Byly představeny rovněž nové pohlednice, leporelo, projednán návrh na další 

propagační předměty – Mgr. Machek navrhuje výrobu triček s logem města – bude realizováno 

v nejbližší době.  Momentálně probíhá realizace nových totemů – informační systém města.  

 

Bod č. 4 – Oslavy 690. výročí založení města 

 

Oslavy 690. výročí založení města proběhnou vzhledem ke koronavirové pandemii a souvisejícím 

opatřením až v období od června do konce září. Pod hlavičkou tohoto výročí bude realizována celá řada 

kulturních a společenských akcí – koncert Karlovarského symfonického orchestru na Mírovém náměstí 

– 16.06., Den pro Ostrov – 26.06.,  IV. mezinárodní historické sympozium „Zámecká zahrada 

v proměnách času a významná výročí majitelů ostrovského panství“ – 10.-11.09.,  Festival Oty Hofmana 

– 16.-21.09., divadelní festival Soukání – 22.-26.09., Michaelská pouť + Klášterní slavnosti – 26.09.2021. 

 

Bod č. 5. – Oslavy 30. výročí partnerství měst Ostrov-Rastatt  

 

Oslavy 30 let partnerství započaly již 19.05. online prezentací Města Ostrov pro občany města Rastatt  

(radní, členy Výboru pro partnerství měst, Katolické farnosti) a členy spolku ostrovských rodáků 

Heimatverband Schlackenwerth. Na realizaci se podílely asistentka komise Zuzana Železná, členka 

komise Mgr. Dana Osičková a bývalá místostarostka města Ilona Leupold. Prezentace byla v Rastattu 

velice dobře hodnocena, součástí večera bylo přestavení místní speciality – piva Rudohor. V rámci oslav 

bude realizována brožura a panelová výstava (ve spolupráci se Spolkem přátel města Ostrova), které 

budou představeny v rámci slavnostního aktu podepsání pamětního listu v sobotu 25.09.2021 ve 

Dvoraně zámku za účasti delegací všech partnerských měst a měst projektových partnerů. Mgr. 

https://zivehory.cz/
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Machek navrhl, aby byl v roce 2022 realizován zájezd ostrovských občanů do Rastattu, aby lépe poznali 

svoje partnerské město. Podobná návštěva se uskutečnila v roce 2016 u příležitosti 25. výročí 

partnerství, Město Ostrov tehdy tuto akci podpořilo financováním dopravy – mikrobusu. Návštěvu 

Rastattu plánuje také se žáky ZŠ členka komise a učitelka němčiny Mgr. Dana Osičková. 

 

Bod č. 6 – Různé – podněty, nápady 

Mgr. Machek navrhuje, aby se při dalším jednání komise znovu vysvětlila situace kolem Rudé věže 
smrti, Konfederace politických vězňů a spolku NOSITELÉ ODKAZU JÁCHYMOVSKÉ PEKLO, z.s. Navrhuje 
rovněž, aby byl jako host na jednání komise pozván pan Ing. Modrovič, který se tématu Rudé věže smrti 
léta věnuje. 

ČT Art projevila zájem o natáčení historických památek v Ostrově, preferuje především téma 

architektury SORELA.  

 

CNN Prima News natáčela v Ostrově (expozice Schlikové na ostrovském panství – bohatství a moc) část 

pořadu Od tolaru k dolaru – více na:  

https://cnn.iprima.cz/porad-od-tolaru-k-dolaru-aneb-500-let-tvrde-meny-23631  

 
Příští jednání KaPK bude ve  středu dne 16.06.2021 od 16:00 hodin. 

 
Jednání skončeno v 18:30 hodin. 
 
         Ing. Josef Železný                                         
          předseda komise 

https://cnn.iprima.cz/porad-od-tolaru-k-dolaru-aneb-500-let-tvrde-meny-23631

