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

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Hodnocení činnosti komise za volební období 

3. EHD – Dny evropského dědictví 2022, téma: Udržitelné památky 

4. V. mezinárodní historické sympozium v Ostrově 

5. Vlastivědný kufřík ve školním vzdělávání – diskuse a rozdělení     

     úkolů po přednášce 

6. Různé 

 

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  

Realizace památníku politickým vězňům REFLEXE – v současné době jsou dle informací Davida 

Papánka, referenta OMIS,  vydaná povolení ze strany stavebního úřadu jak na I., tak  i II. etapu stavby 

spolu s přeložkou vodovodu. Čeká se na nabytí právní moci (komplikace se neočekávají), pak bude 

výstavba památníku administrativně připravena. Do návrhu rozpočtu města na rok 2023 byly zařazeny 

finanční prostředky na realizaci, budou-li v rozpočtu schváleny, může být stavba památníku zahájena. 

Projektová dokumentace je ve stupni pro provádění stavby, tzv. prováděcí PD (v současné době je 

zpracovaný projekt ve stupni pro územní a stavební řízení), která je podkladem pro vypsání veřejné 

zakázky na zhotovitele stavby, má být dokončena do 30. 11. 2022. 

Usn. č. 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 – v 

řízení odboru majetku města, dále zbytky městské zdi (opevnění) nacházející se na pozemku Města – 
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budou následovat další jednání vedoucí k rekonstrukci, oprava zadní části zdi bude muset být 

konzultována s majitelem sousedního pozemku. Část opevnění vedle Věže velkého muže je na 

pozemku soukromého majitele. Zbylá dvě torza (v Nejdě) spadají do katastru obce Hájek a tudíž 

přináleží jim. Rovněž bylo navrženo zrekonstruovat další staré hroby na městském hřbitově, bude 

projednáno s ORUP MěÚ, který prověří možnost další dotace z Českoněmeckého fondu budoucnosti.  

 

Usn. č. 2/22 

 

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

v Bílém dvoře. Prostory jsou připraveny, rozvody elektřiny jsou hotové, Ing. arch. Vít Jurica 

momentálně zpracovává projektovou dokumentaci. Probíhá příprava podkladů pro vytvoření expozice. 

Vhodné datum v roce 2023, kdy by mohla být výstava otevřena – Rudolf Löwenstein (syn původního 

majitele Ludwiga Löwensteina) zemřel 8. 6. 1923 – 100. výročí úmrtí, rovněž je 150. výročí nákupu 

pozemků pro stavbu porcelánky. 

 

Bod č. 2 – Hodnocení činnosti komise za volební období 

 

Během jednání komise byl zrekapitulován plán činnosti  2019 – 2022. Během tohoto období se podařila 

většina plánovaných bodů realizovat. Byla např. vytvořena ucelená řada propagačních materiálů, 

vydány 2 sborníky z mezinárodních historických sympozií, obnovena expozice o rodu Schliků a 

vytvořena nová o zámecké zahradě (Zámecká zahrada v proměnách času) v prostorách zámku. 

V klášterním areálu byla realizována expozice Církevní umění západního Krušnohoří – prostory kostela 

byly doplněny o interaktivní panely, které doplňují i expozice na zámku. Momentálně je v přípravě 

expozice věnovaná porcelánu zn. PULS v Bílém dvoře (bývalý hotel Myslivna). Podařilo se rovněž 

zrekonstruovat několik drobných památek a starých hrobů na místním hřbitově. V tomto období se 

konaly tradiční ostrovské akce, jejich realizace byla omezena pouze v době pandemie Covidu-19. 

V následujícím volebním období by měla být realizována např. publikace – Dějiny města Ostrova „v 

kostce“, dějiny pro děti nebo Historický kufřík obsahující to nejdůležitější, co město Ostrov 

charakterizuje (použití pro výuku na ZŠ a gymnáziu).  

 

Bod č.  3 – EHD – Dny evropského dědictví 2022, téma: Udržitelné památky 

 

Dny evropského dědictví (European Heritage Days, dále EHD) každoročně v měsíci září otevírají nejširší 

veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak 

zčásti nebo zcela nepřístupné – https://www.historickasidla.cz/cs/dny-evropskeho-dedictvi/ehd-

2022/ V letošním roce proběhly v termínu 10. – 18. září 2022, v Ostrově v sobotu 17. září a zapojily se 

Zámek Ostrov, Kostel sv. Jakuba Většího, Dům kultury, Klášterní areál, Letohrádek Ostrov – pobočka 

Galerie umění Karlovy Vary, p. o. KK, Římskokatolická farnost Ostrov – komentovaná prohlídka kostela 

sv. Michaela archanděla a Panny Marie Věrné. Bližší informace o programu byly uvedeny na webu IC 

Ostrov. 

 

https://www.historickasidla.cz/cs/dny-evropskeho-dedictvi/ehd-2022/
https://www.historickasidla.cz/cs/dny-evropskeho-dedictvi/ehd-2022/


Kulturní a propagační komise 

zápis č. 4 

ze dne 07.09.2022, od 16:00 hodin 

 

3 
 

 

Bod č. 4 – V. mezinárodní historické sympozium v Ostrově 

 

Ve dnech 16. a 17. září proběhlo v Ostrově V. mezinárodní historické sympozium „Ostrov, zahradní 

město   ̶ od antiky po současnost“ – mezi témata patřily urbanismus a architektura tradicionalismu 50. 

let 20. století, principy zahradních měst, koncepty renesančních ideálních měst vycházející 

z antických schémat, tradice krušnohorských horních měst, sociální bydlení Rudá Vídeň (Rakousko), 

architekt a urbanista Otto Wagner, obnova města Le Havre (Francie), Brasília jako zelený sen až po 

současný trend zahradních měst. Symposium otevřel akad. arch. David Vávra – architekt, spisovatel, 

herec, spoluautor populárně naučného seriálu o moderní architektuře Šumná města a seriálu Šumné 

stopy o odkazu českých architektů ve světě. V úvodu byl pokřtěn sborník ze IV. mezinárodního 

historického sympozia „Zámecká zahrada v proměnách času a významná výročí majitelů ostrovského 

panství“. Akce se v průběhu dvou dnů zúčastnilo cca 150 návštěvníků. Program včetně anotací je 

možné nalézt na webu IC Ostrov. 

 

 

Bod č. 5 – Vlastivědný kufřík ve školním vzdělávání – diskuse a rozdělení úkolů po přednášce 

 

 V červnu byla realizována přednáška PhDr. Jiřího Nemináře z Muzea Hlučínska o jeho „Kufříku“ k výuce 

dějepisu na školách. Město Ostrov by mělo zájem vytvořit podobný kufřík pro ostrovské školy. 

V průběhu komise byla naplánována společná schůzka realizačního týmu, která proběhne v říjnu 

tohoto roku, přizváni budou rovněž vyučující, aby se zjistilo, zda mají o tuto pomůcku zájem. Posléze 

bude nutné vytvořit přibližný rozpočet a zajistit finanční prostředky. Nabízí se možnost realizace s MAS 

Krušné hory, o. p. s. Spolupracovat bude nutné rovněž s Muzeem Hlučínska – metodická pomoc. 

 

Bod č. 6 – Různé 

Ing. Poledníček informoval o realizaci 54. ročníku „Dětského filmového a televizního festivalu Oty 

Hofmana“, který proběhne ve dnech 25. – 30. 9. 2022 v Domě kultury, na Mírovém náměstí a na Staré 

radnici. Podrobný program je uveřejněn na webu festivalu https://www.festivalostrov.cz/ nebo 

v zářijovém Ostrovském měsíčníku. 

 

Příští jednání KPK bude po komunálních volbách – pokud bude komise ustanovena. 

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

https://www.festivalostrov.cz/

