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Přítomni: Mgr. Jiří Hájek, Lenka Kadlecová, Walburga, Mikešová, Mgr. Lukáš Lerch, Ing. Marek 
Poledníček, Ing. Karel Tetur 
 
Omluveni: Karla Maříková 
 
Zápis: Zuzana Železná 
 
Program: 
 

1. Plán jednání komise na rok 2023 

2. Kontrola plnění platných usnesení (3/19, 1/22, 2/22 – viz příloha, zápis z posledního jednání 

komise) 

3. Nové návrhy pro rok 2023 a volební období 

4. Diskuze 

5. Závěr 

 

V úvodu jednání byl jednomyslně odsouhlasen navržený program a účast hosta – Ing. Josef Macke, 

který bude hostem komise častěji – dle projednávaných otázek. 

 Hlasování přítomných členů: 

Pro: 6      Proti: 0     Zdržel se: 0 

 

Bod č. 1 – Plán jednání komise na rok 2023 

 

Předseda komise Ing. Karel Tetur předložil předběžný  plán termínů Kulturní a propagační komise na 

rok 2023, termíny mohou být v případě potřeby změněny – odsouhlasení vždy před následujícím  

jednáním.  

 

Bod č. 2 – Kontrola plnění platných usnesení (3/19, 1/22, 2/22 – viz příloha, zápis z posledního 

jednání komise) 

Usnesení, která byla splněna, byla již vyřazena. 

Usn. č. 3/19  

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

referenta OMIS, 16. 12. 2022, byla na investiční komisi předvedena dokončená prováděcí projektová 

dokumentace s vyčíslením celkových nákladů na pořízení, které činí cca 21 500 000 Kč včetně DPH – 

ověřeno u Ing. Fürbachové, vedoucí odboru rozvoje a územního plánování. V rozpočtu města na rok 

2023 nejsou vyčleněny žádné finanční prostředky na realizaci památníku. ORÚP podá na jaře žádost o 
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poskytnutí dotace na realizaci památníku. Referent OMIS David Papánek bude pozván na další jednání 

komise. Ing. Poledníček připraví zprávu na příští jednání komise. 

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, Boží muka ve Kfelích , 

sokl v Moříčově po Božích mukách, dále zbytky městské zdi (opevnění) nacházející se na pozemku 

Města – 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 (Ladislav Jíra). Zbylá dvě torza (v Nejdě) spadají do katastru obce Hájek 

a tudíž přináleží jim. Dle sdělení Martina Klucha, referenta OMIS je současná situace ohledně 

rekonstrukce malých památek následující: 

1) Oprava pomníku „Tančící děti“ je v plánu, vytvořen poptávkový list pro výběr dodavatele opravy. V 

rozpočtu je na tuto opravu vyčleněno 350 000 Kč. 

2) Boží muka Kfely a Mořičov jsou již v majetku města. Oprava je plánovaná v letošním roce. Na opravu  

drobných památek je v letošním rozpočtu 500 000 Kč. 

3) S opravou starých hradeb se zatím v tomto roce nepočítá. Většina není na pozemcích města (pouze 

parcela č. 117/1). Navrhuje dvě možnosti – majitelé pozemků darují část městu nebo město poskytne 

příspěvek na opravu. 

4) Byla provedena revize Mariánského sloupu na Starém nám. a kašen.  V letošním roce se počítá s 

opravou kašen, Mariánský sloup v příštím roce. 

 

K rekonstrukci městských hradeb přijala komise toto usnesení: 

 

Usn. č. 1/23 

 

Kulturní a propagační komise doporučuje Radě města Ostrov závazně prověřit geometrickým 

zaměřením, zda se staré městské hradby nacházejí na parcele č. 117/1. 

 

Hlasování přítomných členů: 

Pro: 6      Proti: 0     Zdržel se: 0 

 

 

Rovněž bylo navrženo zrekonstruovat další staré hroby na městském hřbitově, bude projednáno 

s Karlem Illem, referentem OMIS (momentálně v pracovní neschopnosti). 
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Usn. č. 2/22 

 

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

v Bílém dvoře. Stavba rekonstrukce Myslivny probíhá podle projektové dokumentace, tedy i s 

přípravou přízemí na expozici. Odbor rozvoje a územního plánování uvažuje o podání žádosti o dotaci 

na realizaci expozice v jarních měsících. V současné době probíhá příprava podkladů pro vytvoření 

expozice – zpracovává Dr. Jan Mergl. 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. Komise přijala toto usnesení: 

Usn. č. 2/23 

Kulturní a propagační komise doporučuje Radě města Ostrov realizovat expozici porcelánky PULS 

(Pfeiffer & Löwenstein Schlackenwerth) k termínu 8. 6. 2023 (výročí úmrtí Rudolfa Löwensteina) 

Hlasování přítomných členů: 

Pro: 6      Proti: 0     Zdržel se: 0 

Je nutné dohlédnout na to, aby sbírka byla zapsána na seznam kulturních památek – bližší informace 

podá na příští komisi Mgr. Miluše Kobesová, kurátorka sbírek a expozic města Ostrov. Mgr. Jiří Hájek 

zdůraznil, že expozice musí obsahovat interaktivní prvky. Ostrov je součástí Cesty porcelánu 

(Porzellanstrasse) http://www.porzellanstrasse.de/de/startseite.html  Dle informací M. Lukáše Lercha 

má v KK vzniknout výzkumné centrum vývoje porcelánu, dobrá příležitost, jak zviditelnit Ostrov – 

kreativní turistika (studijní pobyty). 

 

Bod č.  3 – EHD – Nové návrhy pro rok 2023 a volební období + bod č. 4 diskuze 

 

a) Vlastivědný kufřík: 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 – podpora vztahu dětí k městu – projekt Patriot.  V průběhu 

jednání k dané otázce byla naplánována společná schůzka realizačního týmu, která dosud 

neproběhla, nutná spolupráce se školskou komisí a učiteli. 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. 

b) Mgr. Jiří Hájek vznesl dotaz k situaci kolem Rudé věže smrti, dle informací Ing. Marka 

Poledníčka bylo podepsáno memorandum o spolupráci mezi KPV a Městem Ostrov. 

Momentálně je nutné zjistit, jaká je v KPV situace, je třeba zajistit provoz Rudé věže smrti. 

V případě převzetí Národní kulturní památky státem by mělo o provozování zájem Národní 

technické muzeum.  

http://www.porzellanstrasse.de/de/startseite.html
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Usn. 3/23 

 

Kulturní a propagační komise doporučuje Radě města Ostrov navázat kontakt s vedením Konfederace 

politických vězňů za účelem pravidelného zpřístupnění památky.   

 

Hlasování přítomných členů: 

Pro: 6      Proti: 0     Zdržel se: 0 

 

c) Odstranění náletových dřevin: 

 

Usn. 4/23 

 

Kulturní a propagační komise doporučuje Radě města Ostrov zajistit výřez náletových dřevin u 

rozhledny Moříčov a rovněž instalaci turistického značení. 

 

Hlasování přítomných členů: 

Pro: 6      Proti: 0     Zdržel se: 0 

 

d) Ing. Marek Poledníček navrhl zapojit se do pokračování projektu Znovuoživené Krušnohoří, 

dalšími cíli v Ostrově by mohli být Rudá věž smrti, Lovecký zámeček, Staré koupaliště. Na jedno 

z dalších jednání by mohl být pozván pan Petr Mikšíček, který se podílel na první části projektu. 

e) Ing. Karel Tetur navrhuje rekonstrukci památníku Oty Hofmana, obnovu propagačních 

materiálů TOP 7 o údaje možnosti ubytování a stravování ve městě. 

f) Ing. Marek Poledníček navrhl výběr ubytovacích poplatků ve městě, přineslo by to cca. 300 000 

Kč ročně. 

g) Mgr. Jiří Hájek představil projekt Příběhy našich sousedů – děti si vyzkoušejí práci novinářů a 

historiků, prezentace v rozhlase. Mgr. Dagmar Erbenová, Ph.D. požádá město o příspěvek na 

realizaci v Ostrově - https://www.pribehynasichsousedu.cz/  

h) Ing. Josef Macke – host jednání komise doporučuje i nadále podporovat realizaci instalace 

Kamenů zmizelých v Ostrově (letos 2, příští rok 4) 

i) Mgr. Jiří Hájek navrhuje podpořit realizaci pamětní desky svobodným zednářům, kteří zahynuli 

v Jáchymovských lágrech. 

 

Bod č. 5 – Závěr 

Příští jednání KPK bude v pondělí 20. 2. 2023. 
Jednání skončeno v 17:30 hodin. 
 
         Ing. Karel Tetur                                         
         předseda komise 

https://www.pribehynasichsousedu.cz/

