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

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Plán činnosti komise na rok 2022  

3. Různé, podněty, nápady 

 

V úvodu jednání byl jednomyslně odsouhlasen navržený program. Mgr. Machek odešel v 16.30 hod. 

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   

Realizace památníku politickým vězňům REFLEXE bude mírně opožděna. Na konci loňského roku byla 

dokončena projektová dokumentace a začala probíhat inženýrská činnost, tedy projednávání projektu 

se správci inženýrských sítí, s orgány státní správy a samosprávy a s vlastníky dotčených i sousedních 

nemovitostí za účelem podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, ale 

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. měly k projektu připomínky, které mají za následek nutnost 

přepracování projektové dokumentace, kdy se projekt rozdělí na dvě realizační etapy. Navíc se musí 

zadat a vypracovat samostatný projekt na rekonstrukci a přeložku vodovodního potrubí. Současné 

vodovodní potrubí je v místě stavby původní, tedy z 60. či 70. let, a Vodárny a kanalizace nedovolí 

provést výstavbu především opěrných zdí nad stávajícím vodovodem. Takže momentálně se 

přepracovává projekt a hledá se projektant na rekonstrukci a přeložku vodovodu. 

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. Památky byly opraveny, 

budou ještě postupně upraveny texty, které se dají u památek načíst pomocí QR kódu. Základní 

informace je možné najít na IC Ostrov https://www.icostrov.cz/ - vyhledávání. 

https://www.icostrov.cz/
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Dokončena byla také obnova historických hrobů, která byla částečně financována z dotace od Česko-

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

 

Usn. č. 2/21 

 

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

že je rozsáhle poškozená a je na málo frekventovaném místě. Rekonstrukce nebude realizována. 

 

Usn. č. 1/22 

 

Kulturní a propagační komise doporučuje RM pokračovat v rekonstrukci drobných památek a starých 

hrobů na městském hřbitově. 

 

Pro: 7      Proti: 0     Zdržel se: 0 

 

Bod č.  2 – plán činnosti komise na rok 2022  

 

Asistentka komise předložila členům doplněný plán činnosti komise na rok 2022 s výročími týkajícími 

se historie města pro rok 2022, která mohou být inspirací k realizaci kulturních a společenských akcí – 

viz příloha zápisu.  

 

Poznámky k některým bodům plánu: 

 

 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.  V roce 2022 by mělo vzniknout libreto. Pro začátek budou stávající panely 

doplněny dvěma vitrínami s exponáty z expozice hornictví – Mgr. Miluše Kobesová. Některé 

materiály dodá také Ing. Josef Macke. 

 V budoucích expozicích bude zmíněn odsun původního německého obyvatelstva. 

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

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

bude vytvořena po dohodě s architektem, výběr porcelánu pro výstavu provede Mgr. Miluše 

Kobesová s Mgr. Zdenkou Čepelákovou, dodají rovněž další podklady – textové, obrazové atd. 

Ing. Josef Macke doporučil oslovit také Mgr. Jaroslava Vlasáka. Spolupráce bude rovněž s NTM 

v Praze a muzeem porcelánu v Hohenbergu a Selbu – Město Ostrov je členem spolku 

Porzellanstrasse e. V. – Cesta porcelánu. 

 V. mezinárodní historické sympozium Ostrov, zahradní město – od antiky po současnost – 16. 

a 17. 9. 2022, momentálně probíhá přihlášení přednášejících z ČR i zahraničí. 
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 V roce 2022 bude vydán sborník z IV. sympozia Zámecká zahrada v proměnách času a 

významná výročí majitelů ostrovského panství – sborník bude pokřtěn v rámci V. 

mezinárodního historického sympozia v září tohoto roku. 

 

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

expozice moderních dějin Ostrova v DK Ostrov – koncem března plánována schůzka s PhDr. 

Jiřím Neminářem. 

 

Kulturní a propagační komise schválila plán své činnosti na rok 2022. 

 

Hlasování přítomných členů: 

Pro: 7      Proti: 0     Zdržel se: 0 

 

Bod č. 3 – Různé, podněty, nápady 

Dětský filmový festival Oty Hofmana se uskuteční od 25. – 30. 9. 2022.  

Město Ostrov se bude prezentovat na veletrhu cestovního ruchu Holiday World, který se uskuteční ve 

dnech 18. – 20. 3. 2022 v Praze. 

V letošním roce budou vydány opět Výletní noviny – v českém jazyce, pravděpodobně vyjde i zimní 

číslo. 

Jáchymovské peklo proběhne v termínu 27. a 28. 5. 2022, bude realizován rovněž Koncert pod 

ostnatými dráty. 

V plánu jsou další kameny zmizelých – např. Amalie Löwenstein – sestra majitele porcelánky (dům č. 

21) 

Lovecký zámeček – nedávno proběhla na MěÚ Ostrov jednání s ředitelem Ing. Roznerem a JUDr. 

Hábrem zástupci LČR. Bylo domluveno, že směna, která pozemky převedla na Vojenské lesy ČR, by 

měla být vládou zrušena a pozemky by měly být vráceny do LČR. Následně by tedy měla proběhnout  

směna tak, jak byla naplánovaná před tímto krokem. 

Příští jednání KPK se uskuteční ve středu 30. 3. 2022 od 16:00 hod. 

Jednání skončeno v 17.00 hodin. 
         Ing. Josef Železný                                         
          předseda komise 


