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

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Hodnocení akcí DK Ostrov za rok 2021, plán na 2022 

3. Koncepce expozic v Ostrově 

4. Různé, podněty, nápady 

 

V úvodu jednání byl jednomyslně odsouhlasen navržený program.  

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  

Od minulého jednání komise byl zajištěn projektant pro navržení vodovodní přípojky. Realizace 

proběhne v rámci revitalizace veřejných prostorů. 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. 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, které byly postupně 

zrekonstruovány. Asistentka komise předložila členům fotografie hotových památek – viz příloha.  
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Usn. 1/22 

 

Ing. Macke navrhnul další památky, které by mohly být zrekonstruovány – socha „Děti“ pod centrem 

technického vzdělávání, Boží muka – Kfely, sokl po Božích mukách v Moříčově, Boží muka v Nejdě, 

kámen na Křížku – viz foto v příloze. Mgr. Machek a paní Macáková navrhli prověřit, proč byla socha 

Pavla Knapka, která byla dříve umístěna před ZŠ Masarykova, převezena k vile paní Domalípové.  

 

Bod č. 2 – Hodnocení akcí DK Ostrov za rok 2021, plán na 2022 

 

Ředitel domu kultury v Ostrově připravil prezentaci o činnosti DK v minulém roce. Dům kultury by se 

pod jeho vedením měl stát regionálním centrem kreativity a kultury. Z mnoha plánovaných změn je 

možné jmenovat např. opětovné zavedení promítání v kinokavárně – pořízení nové techniky za ca 1,5 

mil. Kč – pokud možno z dotace, nové prostory pro IC, změny ve výstavních prostorách – v prostoru 

před kinokavárnou vznikne expozice moderní historie Ostrova, dojde k renovaci výlepových ploch. 

Bude nutné koordinovat činnost MK a DK, aby se akce nepřekrývaly. DK bude pořádat minimálně 2 

přednášky na téma totality a moderních dějin – 27. 5. – Radek Schovánek (spojeno s křtem knihy), dále 

9. 6. – PhDr. Jiří Neminář z Muzea Hlučínska a jeho „Kufřík“ k výuce dějepisu na školách – viz článek 

v příloze. Na podzim k výročí 17. listopadu je plánována přednáška PhDr. Petra Blažka. 
 

Bod č.  3 – Koncepce expozic v Ostrově 

 

Město Ostrov plánuje doplnění a změny v expozicích umístěných v jeho prostorách – podrobný popis 

je v příloze zápisu. Momentálně vzniká základ expozice moderních dějin města v DK Ostrov a probíhá 

rekonstrukce prostor v bývalém hotelu Myslivna – Bílý dvůr, kde vznikne expozice porcelánu zn. PULS 

ve spolupráci s NTM v Praze (přislíbeno ředitelem muzea Mgr. Karlem Ksandrem). 

 

Bod č. 4 – Různé, podněty, nápady 

Místostarosta Ing. Poledníček informoval komisi o účasti Města Ostrov na veletrhu cestovního ruchu 

Holiday World, kde získalo 3. místo v soutěži o nejzajímavější propagační materiál – Výletní noviny. 

Ing. Poledníček informoval také o realizaci 2. ročníku „Koncertu za ostnatými dráty“, který proběhne 

27. 5. 2022 ve Věži smrti. Začátek je plánován na 15.00 hod., v 16.00 hod. proběhne vzpomínkový akt 

a kladení věnců a od 16.30 hod. začne vystoupení Luboše Pospíšila a tria. 

Členové komise obdrželi nominace na ocenění „Občan města roku 2021“, které jim byly zaslány také 

mailem. Své vyjádření zaslalo pouze 5 členů komise, dodatečně se vyjádřila p. Macáková – dala hlas 

panu Jiřímu Lázinkovi, p. Chaloupková – hlasovala pro Jiřího Lázinku, Mgr. Lerch – hlasoval pro P. Mgr. 

Marka Hrice, Ing. Poledníček – hlasoval pro p. Jiřího Lázinku.  

Příští jednání KPK bude ve  středu dne 27.04.2022 od 16:00 hodin. 
Jednání skončeno v 17:30 hodin. 
         Ing. Josef Železný                                         
          předseda komise 


