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

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Návrh propagačních předmětů města 

3. Kulturní a společenské akce do konce září 

4. Příprava workshopu – 110. výročí narození J. Šlezingera 

5. Různé – podněty, nápady 

 

V úvodu jednání byl jednomyslně odsouhlasen navržený program.  

Hlasování přítomných členů: 

Pro: 6      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, projektová dokumentace je hotová, na příštím jednání 

komise 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 byla představena nová expozice věnovaná zámecké zahradě (8. divu světa). 

Bude postupně ještě doplňována a vytvořeny pracovní listy pro děti. Symposium se setkalo s velmi 

dobrým ohlasem jak u přítomných odborníků, tak u veřejnosti. Komisi byly promítnuty fotografie a 

jedna vizualizace zámecké zahrady vytvořená Doc. Ing. Přemyslem Krejčiříkem, Ph.D. Tato vizualizace 

bude součástí propagace České republiky v EU. 

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 
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(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 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 do konce října 2021 (dle objednávky je termín do 30.11.2021). Byla 

dokončena obnova historických hrobů, která byla částečně financována z dotace od Česko-německého 

fondu budoucnosti, německým partnerem projektu je partnerské město Rastatt. 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  

V září byla dokončena realizace expozice „Zámecká zahrada v proměnách času“ věnovaná především 

ostrovské zahradě, která byla ve své době nazývána osmým divem světa. Expozice byla instalována 

v sala terreně zámku. Vernisáž proběhla v rámci mezinárodního historického sympozia 10.09.2021 

od 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 její další oživení. 

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 (proběhne v rámci V. mezinárodního historického sympozia v roce 2022).  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 koordinační 

schůzce. 

Bod č. 2 – Návrh propagačních předmětů města 

 

Asistentka komise představila soubor vybraných propagačních materiálů manažerkou cestovního 

ruchu Ditou Poledníčkovou, která nemohla být přítomna. V poslední době narůstá zájem o propagační 

předměty města, cílem vedení města je, aby tyto materiály byly použity na soutěže a společenské akce 

organizací města, spolků, dětských táborů atd. 
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Bod č.  3 – Kulturní a společenské akce do konce září 

Ve dnech 16.–21.09. proběhne Festival Oty Hofmana, poté 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. 4 – Příprava workshopu – 110. výročí narození J. Šlezingera 

Na minulém 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 

koordinační schůzce. Bude se jednat o jednodenní workshop v prostorách Domu kultury Ostrov. 

Bod č. 5 – Různé – podněty, nápady 

Ing. Železný přednesl návrh na realizaci pomníku "Republika" z roku 1968 – vítězný návrh v soutěži  

(model tohoto pomníku), který vytvořil prof. Jan Hendrych, se dochoval díky Mgr. Čepelákové. Po 

telefonickém jednání s prof. Hendrychem nám bylo potvrzeno, že je připraven tento pomník, v 

případě našeho zájmu o jeho realizaci, dodat k 21.08.2022. Cena se odhaduje na cca 1 mil. Kč. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Hendrych   

Foto modelu je přílohou zápisu.                                                                                                                                       

Z důvodu toho, že komise nebyla usnášeníschopná, nebylo přijato žádné usnesení. Místostarosta Ing. 

Poledníček, se vyjádřil, že návrh nepodpoří důvodu upřednostnění realizace pomníku politickým 

vězňům. 

 
Mgr. Machek navrhl opět realizaci kufříku s předměty charakterizujícími město Ostrov. Bude 

projednáno se zástupcem města Hlučín, které již takový kufřík realizovalo. 

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

 

Příští jednání KPK bude ve  středu dne 13.10.2021 od 16:00 hodin. 

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

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Hendrych

