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

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Představení prvního návrhu expozice porcelánu v Bílém dvoře 

3. Realizace expozice o novém Ostrově v DK 

4. Různé, podněty, nápady 

 

V úvodu jednání byl jednomyslně odsouhlasen navržený program.  

Hlasování přítomných členů: 

Pro: 10      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 – firma Alfa-projekt s.r.o. zpracovává projektovou 

dokumentaci na přeložky vodovodního potrubí podle požadavku VAK Karlovy Vary a.s., tak aby 

vodovodní potrubí vedlo mimo opěrné zdi. Až bude tento projekt hotov a odsouhlasen VaK Karlovy 

Vary, a. s., dokončí projektantka památníku Ing. arch. Tereza Kabelková Kupková inženýrskou činnost 

včetně podání žádosti o vydání příslušných povolení ze strany stavebního úřadu a zpracování rozpočtu 

předpokládaných nákladů. 

Usn. 1/22 

 

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

technického vzdělávání – restaurátorský záměr je hotov a předán OMIS MěÚ (odbor dá do rozpočtu 

na rok 2023 prostředky na rekonstrukci), Boží muka ve Kfelích, sokl v Moříčově po Božích mukách – 

bude prověřeno, komu patří pozemky, dále zbytky městské zdi (opevnění) nacházející se na pozemku 

Města – budou následovat další jednání vedoucí k rekonstrukci. Rovněž bylo navrženo zrekonstruovat 

další staré hroby na městském hřbitově, bude projednáno s ORUP MěÚ, který prověří možnost další 

dotace z Českoněmeckého fondu budoucnosti. Mgr. Machek a paní Macáková navrhli prověřit, z 

jakého důvodu byla socha ležící ženy od Pavla Knapka, která byla dříve umístěna před ZŠ Masarykova, 

převezena k vile paní Domalípové.  
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Bod č. 2 – Představení prvního návrhu expozice porcelánu v Bílém dvoře 

 

Místostarosta města Ing. Poledníček představil studii plánované expozice historického porcelánu zn. 

PULS (Pfeiffer & Löwenstein Schlackenwerth) v Bílém dvoře, která by měla být slavnostně otevřena na 

jaře roku 2023. Na realizaci expozice bude Město Ostrov spolupracovat kromě jiných také s Národním 

technickým muzeem v Praze (přislíbeno ředitelem muzea Mgr. Karlem Ksandrem), kde by se mělo 

uskutečnit jedno z výjezdních zasedání komise.  Studie expozice je přílohou č. 1 zápisu. Dne 02.06.2022  

od 18:00 hod. se uskuteční v NTM v Praze vernisáž výstavy „Zapomenutá krása zapomenuté 

porcelánky“, která bude obsahovat i porcelán zn. PULS ze sbírek Města Ostrov. Stávající výstava 

ostrovského historického porcelánu ve Dvoraně zámku bude v polovině května obměněna, budou 

vystaveny exponáty, které ještě nebyly představeny široké veřejnosti a jsou v majetku Města Ostrov. 

Jedna z vitrín bude věnována výrobě repliky šálku Calais. 

 

Usn. 2/22 

 

Kulturní a propagační komise bere na vědomí návrh realizace expozice ostrovského porcelánu zn. PULS 

v Bílém dvoře. 

 

Hlasování přítomných členů: 

Pro: 10      Proti: 0     Zdržel se: 0 

 

Bod č.  3 – Realizace expozice o novém Ostrově v DK 

 

Ředitel DK Ostrov Mgr. Lerch představil obsah plánované expozice z historie města po roce 1945, která 

bude realizována v prostorách DK ve spolupráci s Ing. Mackem – viz příloha č. 2 zápisu. Mgr. Machek 

navrhuje požádat o některé exponáty také Konfederaci politických vězňů. Mgr. Osičková doporučuje 

vytvořit pracovní listy a soutěž pro školy – popř. v rámci projektu Patriot. 

 

Bod č. 4 – Různé – podněty, nápady 

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. 

Asistentka komise informovala o udělení ocenění „Občan města roku 2021“ P. Marku Hricovi a předala 

členům komise pozvánku na předávání ocenění, které se uskuteční 19.05.2022 v 18:00 hod. ve Dvoraně 

zámku. 

Ing. Poledníček představil návrh nového banneru na dům u vjezdu na Staré náměstí – původní banner 

s portrétem Sibylly Augusty byl poničen při vichřici. K této otázce se komise vrátí na příštím jednání. 

Návrhy jsou přílohou č.  3  zápisu, pan Liška navrhuje udělat banner jako rozcestník na Staré náměstí a 

ke klášternímu areálu. Další variantou je možné pomalování stěny – rovněž v příloze. 
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Asistentka komise projedná s ředitelkou Městské knihovny Mgr. Leitnerovou realizaci přednášky PhDr. 

Nemináře z Muzea Hlučínska o jeho „Kufříku“ k výuce dějepisu na školách.  

 

Ing. Poledníček představil dva nové letáky – Šlikové na ostrovském panství a Einsiedelnská kaple. 

 

Ing. Poledníček informoval komisi o druhém ocenění pro Krušnohorské výletní noviny, kterým je 2. 

cena na veletrhu cestovního ruchu v Lysé nad Labem. 

 
 

Příští jednání KPK bude ve středu dne 25.05.2022 od 16:00 hodin. 

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


