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

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Hodnocení předchozího období činnosti 

3. Návrh plánu činnosti komise pro období od roku 2022 a dále 

4. Různé – podněty, nápady 

 

V úvodu jednání byl jednomyslně odsouhlasen navržený program. Ing. Železný byl přítomen od 16.30 

hod. 

Hlasování přítomných členů: 

Pro: 8      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 REFLEXE bude realizován, projektová dokumentace je hotová. Během 5. 

jednání komise proběhla prezentace průběhu realizace památníku (autorkou návrhu je Ing. arch. 

Tereza Kabelková) referentem Odboru městských investic a správy Davidem Papánkem, který 

zodpověděl detailně otázky členů komise. Památník byl veřejnosti představen samotnou autorkou 

rovněž během workshopu Ostrov ve stínu totality v DK Ostrov. 

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, opravy všech památek probíhaly najednou, termín dokončení je dle 

objednávky do 30.11.2021. Na památník obětem I. světové války v Květnové byla instalována deska se 

jmény padlých – viz příloha. Podstavce pro kříže u silnice směrem k obci Květnová – Damice a 
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v Květnové u Ostrova byly dokončeny, následně byly doplněny nové kříže na původní podstavce (foto 

v příloze). U všech památek budou osazeny totemy s QR kódem, po načtení se zobrazí legenda k dané 

památce, u křížů popis a z jakého období jsou. 

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

německého fondu budoucnosti, německým partnerem projektu bylo partnerské město Rastatt. Město 

usiluje i o opravu dalších poškozených historických hrobů, kde budou provedeny alespoň základní 

zachraňující opravy. Na komisi byla představena kaplička v Maroltově, u které byla rovněž plánována 

rekonstrukce, komise ji z důvodu rozsáhlého poškození objektu nedoporučuje. Není na pozemku města, 

zjišťuje se, komu stavba patří. 

 

Usn. č. 2/21 

 

Kulturní a propagační komise nedoporučuje RM rekonstruovat kapličku v Maroltově, vzhledem k tomu, 

že je rozsáhle poškozená a je na málo frekventovaném místě. 

 

Pro: 8      Proti: 0     Zdržel se: 0 

Usn. č. 6/20 

Kulturní a propagační komise doporučila RM realizovat koncem února 2021 konferenci (workshop) na 

téma Rudé věže smrti a 110. výročí narození Jaroslava Šlezingera (29.04.1911) – vzhledem ke 

koronavirové pandemii musel být termín posunut. Akce Ostrov ve stínu totality se uskutečnila v Domě 

kultury Ostrov v úterý 16.11.2021 od 15.00 do 21.30 hod. V 19.00 hod. proběhl vzpomínkový akt u 

základního kamene památníku politickým vězňům REFLEXE v prostoru mezi DK a ČSOB. 

Od 19.30 hod. bylo naplánováno promítání filmu režisérky Kristiny Vlachové Věž smrti o vězních 

komunistického režimu a snímek Rány osudu o sochaři Jaroslavu Šlezingerovi.  

Mgr. Machek doporučil koordinaci akcí města Ostrova a jeho PO. Díky křížení se snižuje návštěvnost.  

Z diskuse vyplynulo, že podobné semináře bude lépe organizovat v méně exponovaný termín, než je 

17. listopad. Například Jáchymovské peklo spolu s Koncertem za ostnatými dráty.  Každý rok by se měly 

uskutečnit 2 besedy na téma komunistická minulost. 

Bod č. 2 – Hodnocení předchozího období činnosti 

 

Místostarosta města Ing. Poledníček zhodnotil dle dokumentu Návrh plánu činnosti Kulturní a 

propagační komise 2019 – 2022 uplynulé období, většina plánovaných aktivit byla uskutečněna. 

 

V roce 2021 byla provedena velká spousta práce. Kromě dokončení několika dlouhodobých projektů 

vznikla řada nových propagačních materiálů. U projektů Moderní dějiny Ostrova, Dětské dějiny města 

a Ostrovská kuchařka nedošlo k žádnému posunu. Podrobná prezentace bude přednesena na 

lednovém zasedání komise.  

 
 



Kulturní a propagační komise 

zápis č. 6 

ze dne 24.11.2021, od 16:00 hodin 

 

3 
 

Bod č.  3 – Návrh plánu činnosti komise pro období od roku 2022 a dále 

 

Asistentka komise předložila členům doplněný dokument s výročími týkajícími se historie města pro 

rok 2022 a 2023, mohou být inspirací realizaci kulturních a společenských akcí. 

 

Pro následující období 2022 je předběžně plánováno (konkrétní plán bude připraven pro lednové 

zasedání): 

 

 Zahájení přípravy expozice dějin města po roce 1945, která bude věnována především těžbě 

uranu, pracovním táborům pro politické vězně, vzniku nového města (architektura SORELA), 

závodu Škoda atd.,  Mgr. Machek navrhuje oslovit PhDr. Petra Blažka, Ph.D., který se podílel 

na vzniku Muzea paměti XX. století a je také členem správní rady. V roce 2022 by mělo 

vzniknout libreto. Pro začátek by bylo možné stávající panely doplnit dvěma vitrínami 

s exponáty z expozice hornictví. 

 

 V budoucích expozicích se musí pamatovat na příslib vytvoření expozice dějin města od I. 

republiky, zahrnující také odsun původního německého obyvatelstva, ke zřízení této expozice 

vyzval opětovně vedení města primátor města Rastatt Hans Jürgen Pütsch 

 

 v prostoru bývalého hotelu Myslivna vznikne expozice ostrovského porcelánu zn. PULS. V roce 

2022 bude příprava libreta a architektonického návrhu. Realizace – jaro 2023. 

 

 V. mezinárodní historické sympozium Ostrov, zahradní město – od antiky po současnost 

 

 V roce 2022 bude vydán sborník z IV. sympozia Zámecká zahrada v proměnách času a 

významná výročí majitelů ostrovského panství  

 

 bude rozšířena řada propagačních materiálů o významných památkách a osobnostech města 

např. Leopold II. Toskánský 

 

 realizace „Kufříku“, konzultace s PhDr. Jiřím Neminářem. Tato akce by mohla být součástí 

expozice moderních dějin Ostrova v DK Ostrov. 

 

Bod č. 4 – Různé – podněty, nápady 

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

projednáno s PhDr. Jiřím Neminářem z Muzea Hlučínska, který již takový kufřík realizoval, dle aktuální 

koronavirové situace může být první konzultace online. Pracovní jednání – leden 2022. 

Místostarosta města Ing. Poledníček představil nový kalendář s fotografiemi města a Pf 2022. 

Asistentka komise představila možnost realizace zvonkohry v klášterním areálu nebo na Starém městě. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Muzeum_pam%C4%9Bti_XX._stolet%C3%AD
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Ing. Železný upozornil na špatný stav tabule u stromu „Partnerství Ostrov/Rastatt“ v zámeckém parku. 

Bude prověřen stav ostatních tabulí – asistentka komise předloží fotodokumentaci na příštím jednání. 

Příští jednání KPK se uskuteční v lednu 2022, dle aktuální situace buď prezenčně nebo online. 

Jednání skončeno v 18.00 hodin. 
         Ing. Josef Železný                                         
          předseda komise 


