
Zápis z jednání Komise kulturní, letopisecké a památkové 
 
Datum:  8. března 2017 
 
Účast: dle prezenční listiny, komise je usnášeníschopná, přítomno 10 členů z 11 
 
Omluveni: J. Potůčková, M. Hrudka 
 
Hosté: Bc. Dagmar Bětíková  
 
Koordinátor: Ing. Věra Šťastná 
 
Program: 

1. Zahájení 
2. Schválení programu jednání 
3. Doplnění seznamu osobností – režisér Alois Charvát 
4. Název katastrálního území pro obce Jeruzalém a Jesenici 
5. Program kulturního léta 
6. Program zahájení Adventu a adventních nedělí 
7. Diskuze, závěr 

 
ad 1) Zahájení jednání 
 
ad 2) Schválení programu: 
  KLPK schvaluje program dnešního jednání 

- hlasováno pro: 9 
                                           proti: 0 
                                    zdržel se: 0 
 
 
ad 3) Doplnění seznamu osobností – režisér Alois Charvát 

a) KLPK doporučuje zařazení A. Charváte mezi osobnosti města Příbram. 
- hlasováno pro: 9 

                                           proti: 0 
                                    zdržel se: 0 

b) KLPK žádá pracovníky na Odbor školství, kultury a sportu, aby zjistili více informací o 
podmínkách adopce hrobu Aloise Charváta a jeho rodiny na Olšanských hřbitovech 

- hlasováno pro: 9 
                                           proti: 0 
                                    zdržel se: 0 

 
ad 4) Název katastrálního území pro obce Jeruzalém a Jesenici 

KLPK doporučuje název Katastrální území Jeruzalém 
- hlasováno pro: 9 

                                           proti: 0 
                                    zdržel se: 0 
                                                
ad 5) Organizace kulturního léta 

a) KLPK doporučuje, aby se v rámci kulturního léta konaly 4 akce (nedělní odpoledne) 
- hlasováno pro: 8 

                                           proti: 0 
                                    zdržel se: 1 

b) KLPK doporučuje následující žánry a místa: 
Rockové odpoledne na Nám. 17. listopadu 
Folkové odpoledne na Václavském náměstí 
Jazzové odpoledne na Nám. T.G.M. 
Dechovka na Nám. 17. listopadu 

- hlasováno pro: 9 
                                           proti: 0 
                                    zdržel se: 0 



ad 6) Program zahájení Adventu a adventních nedělí 
KLPK bere na vědomí stávající průběh příprav programu zahájení Adventu a adventních 
nedělí 

- hlasováno pro: 9 
                                           proti: 0 
                                    zdržel se: 0 
 
 
 
ad 7) Diskuze – různé 
 
Členové komise poděkovali Ing. Šťastné za spolupráci. 
 
Příští schůzka 10.5.2017 v 18:00 v zasedací místnosti na Zámečku. Na této schůzi bude nutné 
projednat program dotací na rok 2018. 
 
Vzhledem k častému posunu v dodání časopisu Kahan do schránek by bylo vhodné, kdyby byl 
v každém čísle uveden program akcí na dva měsíce nikoli pouze na jeden měsíc. 
 
 
 
Datum: 13.3.2017 
 
 
Zapsal: Jan Cikler       Předseda komise: Jan Cikler 
 
 
 
Podpis:         Podpis: 
 
 
 



 
 


