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

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Prezentace památníku politickým vězňům 

3. Kulturní a společenské akce během září – rekapitulace, výhled 

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

5. Různé – podněty, nápady 

 

V úvodu jednání byl jednomyslně odsouhlasen navržený program.  

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, projektová dokumentace je hotová, prezentace 

realizace památníku – viz bod 2 programu. 

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 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). 

V současné době je hotov památník obětem I. světové války v Květnové, dokončují se Boží muka 

v Dolním Žďáru a podstavec sochy J. Nepomuckého u Bystřice (fota v příloze). Kříž u silnice směrem 
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k obci Květnová – Damice a kříž v Květnové u Ostrova budou dokončeny následně a doplněny budou 

nové kříže na původní podstavce (foto v příloze).  

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.  Pan Vladimír Kříž navrhuje, aby se dodělalo zlacení nápisu na náhrobku rodiny Eduarda 

Wolfa. Výsledek projektu byl veřejnosti představen 25.09.2021 v rámci oslav 30. výročí partnerství měst 

Ostrov a Rastatt (foto v příloze). Město usiluje i o opravu dalších poškozených historických hrobů, kde 

budou provedeny alespoň základní zachraňující opravy. 

 

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 

minulém jednání komise byla navržena realizace workshopu k 110. výročí narození Jaroslava Šlezingera 

(29.04.1911) – viz bod 3 programu. 

 

Bod č. 2 – Prezentace památníku politickým vězňům 

 

Během jednání komise proběhla prezentace průběhu realizace památníku REFLEXE (autorkou návrhu 

je Ing. arch. Tereza Kabelková Kupková) referentem Odboru městských investic a správy Davidem 

Papánkem, který zodpověděl detailně otázky členů komise. V příloze zápisu jsou uvedeny vegetační 

úpravy mezi ulicemi Tylova a Brigádnická, kde bude památník umístěn. Předseda komise Ing. Železný 

podporuje samotnou realizaci památníku, ale poukazuje na skutečnost, že takto umístěný periskop 

umožní prohlídku sousoší na střeše Domu kultury pouze z boční, spíše zadní strany, navrhuje jako 

doplnění zřízení pevného dalekohledu uprostřed náměstí. K tomuto návrhu se přiklonil i p. Kříž. Dále 

předseda komise upozornil na chápání sousoší budovatelů v symbolech, kdy bylo za minulého režimu 

posměšně poukazováno na skutečnost, že budovatelé hledí na Západ. Při navrhovaném umístnění 

periskopu budeme soše hledět na „záda“. Místostarosta připomněl, že řešení periskopu navrženým 

způsobem bylo prodiskutováno a schváleno v komisi již v době vzniku studie cca před dvěma lety.  
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Bod č.  3 – Kulturní a společenské akce do konce září – rekapitulace, výhled 

 

Ve dnech 16.-21.09.  proběhl 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 (promítnuty fotografie z akce). V následujícím období proběhne 

např. Setkání pamětníků žijících v Ostrově v letech 1945-1965 (Dvorana zámku), koncert Felixe 

Slováčka (klášterní kostel), divadelní představení Lakomec (Pavel Zedníček), DANCEPARADE (disco 80. 

– 90. Léta), Frida – celovečerní taneční vystoupení skupiny Mirákl, připravuje se výstava betlémů 

v klášterním kostele, rozsvícení vánočního stromu, Staroměstský advent (kalendar.ostrov.cz) 

  

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

Workshop se uskuteční v Domě kultury Ostrov v úterý 16.11.2021 od 14.00 do cca 18.30 hod. 

Po 18.30 hod. bude vzpomínkový akt u základního kamene památníku politickým vězňům REFLEXE 

v prostoru mezi DK a ČSOB. 

 

Od cca. 19.00 hod. je plánováno promítání filmu režisérky Kristiny Vlachové o vězních 
komunistického režimu – účast projednána asistentkou komise. 
  
Program / návrh seznamu přednášejících: 
 

1)     Marie Bohuňovská (Jaroslav Šlezinger) – nemůže se zúčastnit – bude promítnut film 

2)     PhDr. Jiří Neminář  – účast projednána asistentkou komise 

3)     PhDr. Petr Blažek, Ph.D. – nemůže se zúčastnit 

4)     Ing. Lubomír Modrovič – účast projednána panem místostarostou 

5)     Zástupce Konfederace politických vězňů – účast projednána panem místostarostou 

6)     Mgr. Lubomír Zeman – architektura SORELA – prohlídka DK – projednala asistentka komise 

7)     Ing. arch. Tereza Kabelková (Kupková) – představení památníku Reflexe – účast projednána 

panem místostarostou 

 

Podrobný program je přílohou zápisu. 

  

Akce proběhne ve spolupráci Města Ostrov s Domem kultury v Ostrově. 

Město Ostrov zajistí ubytování pro Dr. Nemináře, p. Vlachovou, dodá tašky s propagačními předměty 

a materiály. 

DK zajistí prostory, propagaci akce, pokrytí nákladů účinkujících a občerstvení. Akce je určená pro 

širokou veřejnost, především pro učitele, pracovníky infocenter a zájemce o historii. 

Název workshopu zatím není stanoven – bude upřesněn (např. Ve stínu totality). Podrobnosti budou 

projednány na schůzce místostarosty města s ředitelem DK Ostrov. 
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Bod č. 5 – Různé – podněty, nápady 

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

projednáno s PhDr. Jiřím Neminářem z Muzea Hlučínska, který již takový kufřík realizoval (zúčastní se 

workshopu 16.11).          

Místostarosta města Ing. Poledníček informoval o přípravě kalendáře města – bude tradiční 

s fotografiemi města. 

Členům komise byl rozdán plán činnosti komise z roku 2020 – řada bodů byla již realizována, na příštím 

jednání bude vytvořen návrh plánu na další období (2022 a dále). 

Příští jednání KPK bude ve  středu dne 24.11.2021 od 16:00 hodin. 

 

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


