
 

Projekt „D ům kultury Ostrov – centrum pro kulturu, vzd ělávání a volný čas“ byl 
slavnostně ukončen 

Ve středu 9. 1. 2013 proběhlo slavnostní ukončení rekonstrukce Domu kultury, která byla 
realizována v rámci projektu „Dům kultury Ostrov – centrum pro kulturu, vzdělávání a volný 
čas“. Projekt bude podpořen z prostředků Regionálního operačního programu regionu 
soudržnosti Severozápad a to až do výše 78,63 % způsobilých výdajů. Celkové výdaje na 
realizaci projektu dosáhli zhruba 24,5 mil. Kč. Tato částka byla o tři miliony nižší, než bylo 
odhadováno před výběrovým řízením na projekt, tedy před zahájením realizace.  

Slavnostní ukončení celého projektu bylo zahájeno tiskovou konferencí, která se konala 
v nově zbudovaných prostorách zkušeben. Starosta města Bc. Pavel Čekan a místostarosta 
pan Milan Matějka zde seznámili zástupce médií s projektem a jeho hlavními přínosy. Další 
doplňující údaje také poskytli představitelé Domu kultury Ostrov a zástupci odborů 
Městského úřadu Ostrov, kteří se na projektu podíleli. Jednalo se zejména o odbor investic  
a odbor rozvoje a územního plánování. 

Pan starosta vyzdvihl hlavní přínosy projektu, kterými jsou zejména zachování významné 
kulturní památky pro budoucí generace včetně jejího funkčního využití. Lepší pohyb pro 
imobilní a těžce mobilní občany, matky s kočárky a zrakově postižené osoby v prostorách 
domu kultury umožní nově zbudovaný výtah.  Výtah má dostatečné rozměry pro přepravu  
a obsahuje akustické hlášení v jednotlivých podlažích včetně Braillova písma u tlačítek. 
Úspora energie sice nebyla primárním cílem, ale i tento přínos bude projektem vytvářen. 
Zateplení půdního prostoru, rekonstrukce větrání a vytápění a také modernizace celého 
systému řízení a regulace včetně rekonstrukce elektroinstalace a nouzového osvětlení by měly 
přinést úsporu energie na vytápění. Provedená obnova kulturní památky je tedy šetrná  
k životnímu prostředí. 

Mimo výše uváděných úprav proběhla v Domě kultury také rekonstrukce balkónu kinosálu 
včetně výměny sedaček a vznikly nové prostory pro volnočasové aktivity. V místech 
původního skladu kulis byla vestavěna dvě nová podlaží, která mají sloužit jako zkušebny pro 
hudební skupiny a zázemí pro další kulturní aktivity. V prostranství pod jevištěm divadelního 
sálu byl zbudován nový společenský prostor – Divadélko Točna.  

Do prostoru Divadélka Točna se dále přesunulo celé slavnostní ukončení, na nějž byli pozváni 
zástupci města, zástupci projektantů, kteří stáli u zrodu celého projektu a také realizační firma 
První Krušnohorská realitní kancelář, s. r. o. zastoupená panem Petrem Borovcem. Dále 
přijali pozvání také zástupci Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, kteří 
mají projekt z hlediska poskytování dotace na starosti. Na slavnostní ukončení byli také 
pozváni partneři projektu, kterými jsou Dům kultury Ostrov, Město Horní Slavkov, Sdružení 
Krušné hory – západ, Léčebné lázně Jáchymov, a. s. a Občanské sdružení "Místní akční 
skupiny Krušné hory – západ". 



 

 

Vlastní stavební práce na rekonstrukci Domu kultury byly zahájeny v květnu 2011  
a ukončeny 1. 10. 2012. Slavnostní ukončení tak bylo pomyslnou poslední tečkou projektu, 
po níž bude následovat žádost o proplacení dotačních prostředků a provoz nově zbudovaných 
prostor. 
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