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

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Detailní harmonogram akcí DK do konce září 

3. Připravované akce Město + DK, FOH 

4. Připravované projekty DK a spolupráce s veřejností 

5. Různé – podněty, nápady 

 

V úvodu jednání byl jednomyslně odsouhlasen navržený program. Jednomyslně byla rovněž 

odsouhlasena účast hosta – manažerky cestovního ruchu Dity Poledníčkové na jednání komise. 

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  

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

(cca 13 min.), bylo 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. 

Vyjádření k jednání s NFA  - viz usn. č. 4/20. 

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

světa).  

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). OMIS již obdržel kladné stanovisko NPÚ k opravě drobných památek. 

V nejbližší době bude vybrán dodavatel. Dle ceny se v první řadě opraví Boží muka v Horním Žďáru, pak 

podstavec sochy Jana Nepomuckého, následovat bude památník obětí Velké války v Květnové a jako 

poslední oba drobné kříže. Záměrem je, udělat vše najednou, záleží však na finanční náročnosti. Dle 

odhadu referenta OMIS pana Klucha, s Božími muky se začne na začátku července. 

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. Město usiluje i o opravu dalších poškozených historických hrobů, kde budou provedeny 

alespoň základní zachraňující opravy. 

 

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 instalována 

v sala terreně zámku pravděpodobně do konce srpna – termín otevření expozice je, vzhledem 

k technickým problémům, posunut a bude veřejně představena v rámci mezinárodního historického 

sympozia. Obnova expozice o rodu Šliků byla v roce 2020 pouze částečná kvůli nutným úsporám 

finančních prostředků v době pandemie. V současné době je expozice doplněna o audiovizuální úvod. 

Usn. č. 4/20 

Otázka autorských práv k historickému filmu o Ostrově z roku 1931 nebude po vyjádření Národního 

filmového archivu již řešena – cena za licenci na jeden rok ve výši 15 000 Kč je dle názoru členů komise 

pro Město Ostrov příliš vysoká a neodpovídá rozsahu použití. 
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Usn. č. 1/21 

Kulturní a propagační komise doporučuje RM nepřistoupit na cenovou nabídku a podmínky Národního 

filmového archivu ohledně udělení licence k užití filmu 600 let Ostrova u Karlových Varů (režie: Adolf 

Russ, kamera: Ernst E. Küfner, 1931). 

Hlasování přítomných členů: 

Pro: 8      Proti: 0     Zdržel se: 0 

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 musel být termín opět posunut.                 

Mgr. Machek navrhl realizaci dvou konferencí na téma Jáchymovského pekla a zvlášť zpracovat téma 

architektury SORELA. 

Bod č. 2 – Detailní harmonogram akcí DK do konce září 

 

Ředitel DK Ostrov Mgr. Lukáš Lerch informoval členy komise o kulturních akcích do konce září – viz 

příloha č. 1  zápisu. 

 

Bod č. 3 – Připravované akce Město + DK, FOH 

 

Asistentka komise informovala o koncertě KSO a předávání ocenění Občan města roku 2020 dne      

25. 6. od 18:00 hod. ve Dvoraně zámku, v rámci akce poděkuje vedení města také úspěšným 

sportovcům za reprezentaci města. Mgr. Lerch pozval na koncert v klášterním areálu ve čtvrtek 24. 6. 

– Sefardské písně. Představil také blíže některé následující akce, např. výstavu Svět kostiček – dle 

doporučení komise by měla být prodloužena do začátku září, aby se mohly zúčastnit školy. Program 

FOH bude podrobně projednán na příštím jednání komise. Realizace akcí od října je vzhledem ke 

koronavirové pandemii nejistá. 

 

Bod č. 4 – Připravované projekty DK a spolupráce s veřejností 

 

V současné době se připravuje projekt tzv. komunitní zahrady v klášterním areálu.  Další projekty 

budou představeny na dalším jednání komise. 

 

Bod č. 5 – Různé – podněty, nápady 

Mgr. Machek navrhl na minulém jednání komise, aby se vysvětlila situace kolem Rudé věže smrti, 
Konfederace politických vězňů a spolku NOSITELÉ ODKAZU JÁCHYMOVSKÉ PEKLO, z.s. Navrhl rovněž, 
aby byl jako host na jednání komise pozván pan Ing. Modrovič, který se tématu Rudé věže smrti léta 
věnuje. Ing. Modrovič se nemohl v tomto termínu na jednání komise dostavit, bude projednána účast 
na jednom z dalších jednání. Dle informací pana místostarosty Ing. Poledníčka navrhla KPV                        
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Ing. Modrovičovi spolupráci při prohlídkách objektu Rudé věže smrt. Ing. Poledníček doporučuje, aby 
spolu s panem Modrovičem komisi navštívil zástupce oficiálního vedení KPV.  

Manažerka cestovního ruchu Dita Poledníčková představila komisi nové výletní noviny, předseda 
komise navrhl jejich vydávání také v německém jazyce. Představila rovněž návrhy nových triček,        
Mgr. Machek přišel s myšlenkou koláže veškerých názvů města v různých podobách a jazycích 
(Wostrow. Schlackenwerth atd.) Nové návrhy budou představeny na dalším jednání komise. 

Ing. Macke informoval o podání žádosti na instalaci  dalšího kamene zmizelých – Ernst Kellner, bydlel 
v Dlouhé ulici. 

 
Příští jednání KaPK bude ve  středu dne 04.08.2021 od 16:00 hodin. 

 
Jednání skončeno v 18:15 hodin. 
 
         Ing. Josef Železný                                         
          předseda komise 


