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Přítomni: Ing. Josef Železný – předseda, Miroslava Chaloupková, Vladimír Kříž, Miloslav Liška, Mgr. 
Ivan Machek, Walburga Mikešová, Ing. Miroslav Očenášek, Lenka Veselá 
 
Hosté: Ing. Marek Poledníček - místostarosta, Ing. Alexandra Fürbachová, Ing. Jiří Jiránek, Jaroslav 
Vyčichlo – MěÚ Ostrov 
 
Omluveni: Kristýna Macáková, Ing. Josef Macke, Jiří Pavlík, Michaela Valentová 
 
Zápis: Zuzana Železná 
 
 
Program: 
 

1.  Projednání žádosti Miloslava Lišky o doplnění zápisu z 5. jednání komise 

2.  Rekonstrukce malých památek – Jaroslav Vyčichlo   

3.  Představení památníku politickým vězňům  

4.  Různé – podněty, nápady 

V úvodu jednání byla jednomyslně odsouhlasena účast všech hostů a změna programu. 

 

Bod č. 1 –  Projednání žádosti Miloslava Lišky o doplnění zápisu z 5. jednání komise 

Člen komise M. Liška před jednáním požádal o doplnění zápisu z 5. jednání komise, předseda komise 

navrhl zařazení výše uvedeného bodu na jednání komise – jednomyslně schváleno. Místostarosta Ing. 

Poledníček požádal o rozšíření programu o představení památníku politickým vězňům - Ostrov. 

Předseda komise představil původní návrh M. Lišky na doplnění zápisu a otevřel rozpravu na téma 

zasahování 1. místostarosty do jednání komise. Vystupování místostarosty nelze chápat jako 

zasahování do jednání komise, jelikož je statutárním zástupcem starosty, kterému se komise ze své 

činnosti v souladu s jednacím řádem zodpovídá.  

Na základě proběhlé diskuse M. Liška předložil upravený návrh na doplnění zápisu ve znění: M. Liška 

vyjádřil připomínku k možnému zasahování p. místostarosty do jednání komise.  

Bod č. 2 – Rekonstrukce malých památek – J. Vyčichlo   

Referent OKSVS J. Vyčichlo  představil přítomným restaurátorský záměr 5 drobných památek v okolí 

Ostrova určených k rekonstrukci. Požádal členy komise o vyjádření, která z těchto památek by měla 

být obnovena nejdříve.  

a) Boží muka v Dolním Žďáru – kulturní památka – hranice panství vévodů sasko-lauenburských  

b) Kříž u silnice směrem k obci Květnová – Damice  
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c) Kříž v Květnové u Ostrova 

d) Pomník obětem I. světové války v Květnové – nutná i úprava okolí a otočení pomníku + obnovení                               

zápisové  desky  

e) Podstavec sochy sv. Jana Nepomuckého – most u klášterního areálu v Ostrově, po rekonstrukci se 

uvažuje o přemístění do klášterní zahrady, depozitáře nebo nově vzniklého lapidária. 

Členové komise svým hlasování rozhodli, že jako první bude zrekonstruován památník obětem             

I. světové války v Květnové. Zatím byla stanovena pouze odhadní cena, proběhne řádné výběrové 

řízení.  Na dalších místech se umístily – podstavec sochy sv. Jana Nepomuckého (most u kláštera), kříž  

u silnice směrem k obci Květnová – Damice , Boží muka v Dolním Žďáru (hranice panství vévodů 

sasko-lauenburských), kříž v Květnové u Ostrova. 

Bod č. 3 – Představení památníku politickým vězňům 

Místostarosta Ing. M. Poledníček představil komisi studii památníku politickým vězňům, který bude 

umístěn v Ostrově na prostranství mezi Domem kultury a ČSOB. Autorkou je architektka Tereza 

Kupková, která vytvořila rovněž návrh památníku do prostoru u Věže smrti. Ten byl představen v 

rámci projektu Ostrov mezi Ostrovy ve Dvoraně Ostrovského zámku. Autorka má k této tématice 

osobní vztah, její dědeček byl vězněn v Jáchymově. Základem památníku je periskop, který upozorní 

na sousoší Jaroslava Šlezingera na střeše DK a umožní na něj detailní pohled, čímž se sousoší zapojí 

do prostoru. Periskop bude uprostřed cesty znázorňující pomocí několika druhů kamenů období 

svobody, věznění a totality. V okolí bude upravený parčík. Na periskopu bude umístěn doplňující text. 

Dále padly náměty na doplnění fotografií sochy zepředu, popř. promítání krátkého filmu nebo 

možnost informací přes QR kód. Základní kámen bude položen v rámci oslav 30. výročí pádu totality a 

jeho realizace bude dokončena do jednoho roku. 

Komise přijala k realizaci památníku toto usnesení: 

Usn. č. 3/19 

Kulturní a propagační komise doporučuje RM realizovat projekt památníku politickým vězňům 

v prostoru mezi domem kultury a ČSOB s tím, že základní kámen bude položen v rámci oslav 30. 

výročí pádu totality a bude dokončen do jednoho roku. 

 

Bod  č. 4 –  Různé – podněty, nápady 

M. Liška připomněl potřebu vytvořit dlouhodobý plán činnosti komise. 

Ing. Poledníček navrhuje vytvoření rámcového plánu činnosti komise na volební období. Podklady 

připraví odbor kanceláře starosty na jednání zářijové komise. 

J. Vyčichlo – bude vytvořen 3D model Panny Marie Věrné a umístěn během restaurování originálu 

v kostele sv. Michael archanděla a Panny Marie Věrné, uvažuje se také o výrobě svíček 
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Před zámkem bude zrenovována informační tabule s mapou a fotografiemi významných míst ve 

městě 

M. Liška upozornil na pro turisty nedostatečné autobusové spojení MHD od nádraží 

Ostrovský měsíčník – od května došlo ke změně – firma Oddych odstoupila od smlouvy, OM 

zpracovává DK – grafiku zajišťuje firma Median, roznos Česká pošta. Není dořešena otázka redakční 

rady, 3 členové již nechtějí v práci pokračovat, zůstává pouze Ing. Macke a Mgr. Múčková – bude 

nutné RR doplnit. K 30. výročí pádu totality a Sametové revoluce bude vydáno samostatné číslo. 

Ing. M. Očenášek přednesl komisi návrh programu Michaelské pouti – 29. 9. 2019. Tématem pouti 

bude 450. výročí narození Jáchyma Ondřeje Šlika na ostrovském zámku. Na Rastattském nádvoří 

budou různé aktivity – např. ražení mincí, herci v historických kostýmech – cíl upozornit na 

obnovenou výstavu Šlikové a mincování. Hlavní podium bude na Starém náměstí, dětská scéna u 

pohledové zdi. Mgr. Machek doporučuje zahrnout i koncert středověké hudby (Strašlivá podívaná). 

Opět bude dostatek stánků - převážně občerstvení – např. pivovary Rudohor, Boží Dar. 

Michaelské pouti bude předcházet ve dnech 27. a 28. 9. 2019 mezinárodní historické sympozium na 

téma „Šlikové známí a neznámí a jejich vliv na vývoj světového peněžnictví“. Zúčastní se ho 

přednášející z České republiky, Rakouska, Německa a Francie. Hosty budou také příslušníci rodiny 

Schlik a Radbot Habsburg-Lothringen.  

Ing. A. Fürbachová, vedoucí odboru rozvoje a územního plánování, informovala komisi o případném 

zápisu Hornického regionu Krušnohoří / Erzgebirge  na Seznam světového kulturního dědictví 

UNESCO – zařazení se týká se rovněž Rudé věže smrti.  Komise přijala toto usnesení: 

Usn. č. 4/19 

Kulturní a propagační komise doporučuje RM zahájit jednání s Montanregion Krušné hory – 

Erzgebirge o.p.s. o možnosti využití případného zápisu Hornického regionu Erzgebirge / Krušnohoří 

na Seznam světového dědictví UNESCO v marketingu cestovního ruchu města Ostrov. 

Propagaci Hornického regionu Erzgebirge / Krušnohoří by měla po dodání podkladů zajišťovat Krajská 

destinační agentura. 
 

Příští jednání KaPK bude ve středu  dne 04. 09. 2019 od 16:00 hodin v zasedací místnosti RM                   

1. patro v budově MěÚ Ostrov. 

 
Jednání skončeno v 19:00 hodin. 
 
         Ing. Josef Železný                                         
          předseda komise 
 


