
Zápis z jednání Komise kulturní, letopisecké a památkové 
 
Datum:  8. dubna 2015 
 
Účast: dle prezenční listiny, komise je usnášeníschopná, přítomno 10 členů 
 
Omluveni: Ivan Bukovský 
 
Hosté: Mgr. Václav Švenda, místostarosta, Ing. Eva Enenkelová, vedoucí OŠKS 
 
Koordinátor: Ing. Věra Šťastná 
 
Program: 

1. Zahájení 
2. Schválení programu jednání 
3. Informace o akcích k výročí Příbrami 
4. Pojmenování ulic 
5. Městské slavnosti 
6. Výzva p. Michvocíka (kulturní středisko, platby ze vstupného) 
7. Dětská farma 
8. Diskuze – různé 
9. Závěr 

 
ad 1) Předseda komise zahájil jednání a přivítal všechny přítomné včetně pana místostarosty 
 
ad 2) Schválení programu: 

- hlasováno pro: 10 
                                           proti: 0 
                                    zdržel se: 0 
 
ad 3) Členové komise byli seznámeni s přípravy oslav 800. výročí Příbrami: 

a) Součástí oslav bude setkání hornických měst + Evropský den horníků a hutníků. 
Současně bude v tomto termínu probíhat Open Air („Chci pomoci“) – 10. až 12. 6. 2016 

b) Oslavy mají probíhat v podstatě celý rok, mají být zapojeny spolky a příspěvkové 
organizace města (divadlo, galerie…) 

c) Rozpočet na oslavy se bude teprve tvořit, na zmíněný víkend se počítá s částkou 2 mil. Kč 
a bude se žádat o dotaci (setkávání evropských občanů) – nutné podat do 30.9.2015. 

d) Přípravy koordinuje pracovní výbor, kromě něj je ustanoven i čestný výbor. 
Členové komise očekávali, že přípravy oslav jsou v pokročilejším stadiu. Z toho důvodu 
požaduje komise následující: 
- seznámit členy komise se složením pracovního a čestného výboru 
- předložit komisi představu o plánovaných 12 akcích (tzv. kostře oslav) 
- komise dále požaduje vytvořit a předložit databázi místních spolků a umělců (souborů), které 
mají potenciál zapojit se do programu oslav 
- komise dále požaduje předložit kalendář akcí, které by se v příštím roce mohly konat „v 
rámci oslav 800. výročí“ 
- komise požaduje, aby se schůzí pracovního výboru mohl zúčastnit člen komise (navržen 
Vladimír Král) 
- členové komise na příštím jednání přednesou své návrhy na jednotlivé akce v rámci oslav 
- komise také navrhuje, aby byly oslavy „viditelně“ orámovány zahájením a ukončením oslav. 
Hlasovány byly všechny body společně včetně zástupce komise v pracovním výboru (Vladimír 
Král) 

- hlasováno pro: 10 
                                           proti: 0 
                                    zdržel se: 0 
 
 
 
 
 



ad 4) Přejmenování ulic (pojmenování nových ulic): 
Návrh pojmenovat ulici u nově zřízeného sběrného dvoru 

Předloženy byly tyto návrhy: 
- Mlynářská (návrh Okresního archivu) 
- U Sběrného dvoru 
- Sběrna 
- Čistá 

 

 
 
Hlasováno ve výše uvedeném pořadí: 

a) Mlynářská 

- hlasováno pro: 6 
                                           proti: 0 
                                    zdržel se: 4 
 Byl schválen návrh pojmenovat zmíněnou ulici dle návrhu Okresního archivu na Mlynářskou 
(souvisí s danou lokalitou, kde v minulosti stával mlýn). Ostatní návrhy již nebyly hlasovány. 
 
ad 5) Městské slavnosti 
V rozpočtu města se počítá s částkou 200 tis. Kč na pořádání městských slavností. Komise navrhuje 
uspořádat místo městských slavností první ročních „Příbramského kulturního léta“, které navrhujeme 
zahájit současně s letními slavnostmi ZUŠ na nám TGM. Další akce by se pak uskutečnily od konce 
srpna do konce září. Navržený termín je neděle odpoledne. Každá neděle by mohla být tematicky 
jinak zaměřena (folk, rock, jazz atd.). 
Dále komise navrhuje, aby se v případě neuskutečnění akce Svatohorská šalmaj zakoupilo pódium, 
které by sloužilo pro pořádání výše uvedených akcí města. Celkově je k dispozici cca 650 000,- Kč 
(rezerva v rámci dotací, částka na městské slavnosti + pravděpodobně nečerpaná dotace na šalmaj). 
Tato částka by pravděpodobně mohla stačit na zakoupení podia a na náklady spojené s uspořádáním 
Příbramského kulturního léta, pokud předpokládáme účast místních souborů a skupin. 
Úkol: Jiří Paul probere záměr spojit zahájení Příbramského kulturního léta s Letními slavnostmi 
hudební školy s ředitelkou ZUŠ Petrou Havlíkovou. 
Členové komise přijdou s návrhem, jaké skupiny oslovit a jaké bude tematické zaměření jednotlivých 
dnů.  

- hlasováno pro: 10 
                                           proti: 0 
                                    zdržel se: 0 
 
ad 6) Výzva pana Michvocíka 
 

a) Zřízení kulturního střediska. Členové komise se záměrem vyslovili souhlas. Je nutné 
v průběhu roku definovat pracovní náplň střediska. 

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

b) Vyhláška města o pořádání kulturních akcí (poplatky ze vstupného) 



Změna vyhlášky (osvobození od poplatků) bude diskutována na příštím jednání. Členové 
komise budou mít možnost se s vyhláškou, které je na stránkách města, blíže před příštím 
jednáním seznámit. 

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

 
ad 7) Akce Dětská farma – členové komise se dohodli, že v letošním roce se již tato akce neuskuteční. 
Na příští rok bude pořadatelům zaslán rozpis farmářských trhů, v rámci nichž by bylo vhodné akci 
uskutečnit. Pokud bude mít pořadatel zájem, může akce proběhnout v rámci některých z termínů 
farmářských trhů. 

- hlasováno pro: 9 
                                           proti: 0 
                                    zdržel se: 0 
 
ad 6) Diskuze – různé 
 
Další jednání komise se uskuteční 13.5.2015 od 18:00 v salónku restaurace Švejk restaurant. 
Na programu bude: 

- Informace o přípravách oslav 800. výročí Příbrami – pokračování, návrhy komise 
- Příbramské kulturní léto – konkrétní návrhy, plán akcí, rozdělení zodpovědností 
- Schválení městské kroniky – na odboru je již k nahlédnutí 
- Diskuze ke strategickému plánu, je ale důležité se s ním seznámit v průběhu dubna a 

připomínky konzultovat prostřednictvím mailové komunikace. Závěry přijaté 13.5. již nebude 
moci projednat rada před jednáním zastupitelstva! Dne 21.4.2015 bude veřejné projednávání 
plánu. 

- Návrhy na zahájení adventu 
- Vyhláška města o pořádání kulturních akcí (poplatky ze vstupného) 

 
 
 
 
 
 
Datum: 14.4.2015 
Zapsal: Jan Cikler 
Podpis: 
 
 
Předseda komise: Jan Cikler 
Podpis: 

       
 
 


