Zápis z jednání Komise kulturní, letopisecké a památkové
Datum: 20.11.2019
Účast: Milan Hrudka (předseda komise), Mgr. Vladimír Král, Mgr. Jiří Paul, Vladimír Srnka, Ing. Petr Kollert, Jana
Valterová, Mgr. Jana Stojčetovič, Jaroslava Šilhavá (komise je usnášeníschopná, přítomno 8 členů ze 9)
Omluveni: Antonín Schejbal
Hosté: Bc. Vlastimil Ševr (Městské kulturní centrum), Denisa Šrainová (Spolek Prokop), Emil Kuchař (Cech horníků a
hutníků)
Koordinátor: Dagmar Janoušková
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení, představení nové členky komise – p. Jaroslavy Šilhavé
Schválení programu jednání, schválení hostů
E. Kuchař/D. Šrainová – informace o přípravě Prokopské pouti 2020
Bc. Vlastimil Ševr - informace o akcích Městského kulturního centra
Podnět na přejmenování ulice
Nastavení systému oceňování významných osobností města
Závěr

ad1) Jednání komise zahájil její předseda, p. Milan Hrudka. Komisi byla představena její nová členka, p. Jaroslava
Šilhavá (KSČM).
ad2) Komise hlasovala o přítomnosti hostů na jednání komise:
hlasováno: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0
Mgr. Král podal podnět na zařazení nového bodu do programu – návrh na přejmenování ulice Svazácká.
Schválení programu jednání rozšířeného o navržený bod
hlasováno: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0
ad3) Emil Kuchař (Cech horníků a hutníků) podal členům komise podrobné informace o činnosti spolku, který usiluje o
zachování hornických tradic vyplývajících z historie Příbramska. Členové spolku se pravidelně účastní setkání obdobně
orientovaných spolků v ČR a také v dalších evropských zemích. Ve spolupráci se Střední průmyslovou školou v Příbrami
se zasloužili o obnovení tradic historicky spjatých s dřívější Báňskou akademií (Lišácký večer, Skok přes kůži atd…).
Společně se Spolkem Prokop obnovili tradici Prokopské pouti (v roce 2019 se konal 30. ročník). Členům komise byl
předložen rozpočet pouti.
Předseda komise p. Hrudka doporučil organizátorům akce věnovat větší pozornost její dramaturgii s tím, že kvalitněji
sestavený program by mohl přitáhnout větší počet návštěvníků. Navrhl také, aby při sestavování programu byla ve větší
míře oslovována příbramská hudební uskupení. Upozornil pořadatele akce na možnosti alternativních zdrojů
financování.
Bc. Vlastimil Ševr seznámil přítomné se záměrem města Příbram zařadit Prokopskou pouť do Příbramského kulturního
léta, a to od roku 2021. Pro rok 2020 nabízí město prostřednictvím Městského kulturního centra organizátorům pouti
pomoc s dramaturgií akce i s jejím technickým zajištěním.
ad4) Bc. Vlastimil Ševr podal přítomným členům komise informace o akcích, které Městské kulturní centrum (dále MKC)
dosud připravilo (Příbramská svatohorská šalmaj, uzavření skateparku, přednáška Vladimíra 518, oslava 30. výročí
Sametové revoluce). Nyní vrcholí příprava Adventu 2019 a připravuje se kalendář kulturních akcí pro rok 2020. MKC
zpracovává koncepci Junior klubu, jehož otevření se očekává v první polovině 2020. Technické a materiální zajištění
Junior klubu bude v kompetenci Sportovních zařízení města Příbram.
ad5) Mgr. Vladimír Král seznámil přítomné s návrhem občana na přejmenování ulice Svazácká. Koordinátorka komise
byla pověřena, aby oslovila PhDr. Věru Smolovou, ředitelku Státního okresního archivu Příbram, s dotazem, jaký název
by dotčené ulici nejlépe odpovídal (upomínka na možné historické souvislosti).
Pro: 7, proti: 0, zdržel se:1
ad6) Z podnětu vedení města navrhli členové komise systém oceňování významných příbramských osobností. Návrh
je přílohou tohoto materiálu.

ad7) Příští jednání KKLP se uskuteční ve středu 08.01.2020 v 17 hodin na Zámečku.
Zapsala: Dagmar Janoušková
Souhlasí: Milan Hrudka, předseda KKLP

V Příbrami dne 26.11.2019

