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

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Kulturní a společenské akce do konce září 

3. Různé – podněty, nápady 

 

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

odsouhlasena účast hostů – manažerky cestovního ruchu Dity Poledníčkové a Ing. Lubomíra Modroviče 

na jednání komise. 

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. 3/19   

Památník politickým vězňům bude realizován, bude projednáno na investiční komisi, na jednání komise 

v září bude připravena prezentace. 

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). Pozvánka na akci včetně programu je přílohou zápisu. 

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

památkové péče (04.05.2021). OMIS obdržel kladné stanovisko NPÚ k opravě drobných památek. Byl 

vybrán dodavatel, na RM bylo schváleno rozpočtové opatření na financování oprav. Dle informací pana 

Klucha, referenta OMIS, byla vystavena objednávka, opravy všech památek budou probíhat najednou, 

termín dokončení se předpokládá 10/2021. Byla dokončena 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. Výsledek 

projektu bude veřejnosti představen 25.09.2021 v rámci oslav 30. výročí partnerství měst Ostrov a 

Rastatt. 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 – vernisáž 10.09.2021 v 17.00 hod. 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, připravuje se další oživení expozice. 

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.  Na tomto jednání komise byla navržena realizace workshopu k 110. výročí 

narození Jaroslava Šlezingera (29.04.1911) v termínu kolem 17. listopadu 2021. Podrobnosti budou 

projednány na příštím jednání. 

Bod č. 2 – Kulturní a společenské akce do konce září 

 

Začátkem září (10.–11.09.) se uskuteční IV. ročník mezinárodního historického sympozia „Zámecká 

zahrada v proměnách času a významná výročí majitelů ostrovského panství“, od 11.–19.09.2021 budou 

probíhat Dny evropského dědictví EHD https://www.historickasidla.cz/cs/dny-evropskeho-dedictvi/ , 

bližší program bude členům komise zaslán. Ve dnech 16.–21.09. proběhne Festival Oty Hofmana, poté 

https://www.historickasidla.cz/cs/dny-evropskeho-dedictvi/


Kulturní a propagační komise 

zápis č. 3 

ze dne 04.08.2021, od 16:00 hodin 

 

3 
 

od 22. do 26. 9. divadelní festival Soukání, 25.–26.09. –  Den partnerských měst v rámci oslav 30. výročí 

partnerství měst Ostrov-Rastatt, Michaelská pouť a Klášterní slavnosti. 

 

Bod č.  3 – Různé – podněty, nápady 

Mgr. Machek navrhl na jednom z předchozích 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 Ing. Lubomír Modrovič, který se tématu 

Rudé věže smrti léta věnuje. Ing. Poledníček doporučil, aby spolu s  Ing. Modrovičem komisi navštívil 

zástupce oficiálního vedení KPV. Původně domluvené setkání v areálu Rudé věže smrti se z důvodu 

neúčasti Ing. Petra Duba z KPV neuskutečnilo, bylo přesunuto na pátek 13.08.2021 na 16.00 hod. Ing. 

Modrovič přednesl komisi svoji vizi spolupráce s KPV, která by měla být založena na připomínání 

historie a příběhu politických vězňů. Ing. Modrovič předal KPV sylabus – texty pro komentované 

prohlídky na cca 45 minut. Odhad prostředků na opravu Věže smrti je zhruba 65 mil. Kč, tyto dotační 

prostředky měl původně obdržet NPÚ, vzhledem k tomu, že tento objekt nezískal, nebyly peníze 

převedeny (zatím je nezískala ani KPV). Pod památkovou ochranou je pouze pozemek KPV. Postupně 

by měla být provedena rekonstrukce části vlečky, která sloužila k transportu uranové rudy. 

Manažerka cestovního ruchu Dita Poledníčková představila komisi nová trička vyrobená dle návrhu 

Mgr. Machka – přišel s myšlenkou koláže veškerých názvů města v různých podobách a jazycích 

(Wostrow. Schlackenwerth atd.) Trička se setkala s velice pozitivním ohlasem všech členů komise. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

V pátek 13. 8. od 16.00 hod. se uskutečnila plánovaná prohlídka Rudé věže smrti za účasti Ing. Petra 

Duba, Otakara Tulačky – KPV a Ing. Lubomíra Modroviče –  NOSITELÉ ODKAZU JÁCHYMOVSKÉ PEKLO, 

z.s. Za KPK se zúčastnil místostarosta města Ing. M. Poledníček, předseda komise Ing. J. Železný, Mgr. 

I. Machek, Ing. J. Macke, W. Mikešová, Mgr. L. Lerch a M. Chaloupková. Ing. Dub představil přítomným 

objekt a jeho současný stav, o budoucnosti rozhodne jednání sněmu KPV. Ing. L. Modrovič pohovořil o 

historii Rudé věže smrti a zodpověděl případné otázky členů komise. I nadále bude spolupracovat s KPV 

při prohlídkách Věže. 

 

Příští jednání KPK bude ve  středu dne 15.09.2021 od 16:00 hodin. 

 
Jednání skončeno v 17:30 hodin. 
 
         Ing. Josef Železný                                         
          předseda komise 


