Zápis z jednání Komise kulturní, letopisecké a památkové
Datum: 04.03.2020
Účast: Milan Hrudka (předseda komise), Mgr. Vladimír Král, Mgr. Jiří Paul, Vladimír Srnka, Ing. Petr Kollert, Jana
Valterová, Mgr. Jana Stojčetovič, Antonín Schejbal (komise je usnášeníschopná, přítomno 8 z 9 členů)
Omluveni: Jaroslava Šilhavá
Host: Bc. Zuzana Kučerová, Bc. Vlastimil Ševr
Koordinátor: Dagmar Janoušková
Program:
1. Zahájení, schválení programu jednání
2. Označení pamětihodností ve městě – Bc. Zuzana Kučerová
3. Interpelace JUDr. Dagmar Říhové – památka hrdinů protinacistického odboje dr. Lukeše, studenta Stočese a
prof. Francouze
4. Podnět občana – připomenutí významného českého režiséra P. Juráčka
5. Podnět Cechu příbramských horníků a hutníků – nominace na ocenění Český Permon
6. Zpráva o činnosti Městského kulturního centra – Bc. Vlastimil Ševr
7. Závěr
ad1) Jednání komise zahájil její předseda, p. Milan Hrudka. Komise hlasovala o programu jednání.
hlasováno: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
ad2) Vedoucí Odboru kanceláře města, Bc. Zuzana Kučerová, podala informace o způsobu, jakým město označuje
pamětihodnosti ve městě Příbram. Podle informací Dity Jobové, DiS., jsou kulturní památky ve městě s výjimkou tří
budov MěÚ Příbram (budova bývalého Báňského ředitelství na nám. TGM č. p. 121, budova na nám. TGM č. p. 107,
budova Divadla A. Dvořáka Příbram v ulici Legionářů č. p. 400) řádně označeny. Na území Příbrami jsou umístěny
informační panely, na kterých jsou kromě mapy vyznačeny významné pamětihodnosti a turistické cíle ve městě včetně
jejich krátkého popisu. V současné době probíhá příprava dalších informačních panelů, které budou obsahovat
podrobnější informace o daném místě (včetně QR kódu). Jejich vizuální podoba je konzultována s městským
architektem a pracovníky památkového úřadu. Výstavba informačních panelů bude realizována z rozpočtu města
Příbram a případně také za podpory Středočeského kraje.
Členové komise navrhují zvážit možnost stálého vyvěšení městské vlajky na budovách městského úřadu. Navrhují také,
aby veřejnost byla podrobně seznámena s historií heraldického znaku a loga města a také městské vlajky v některém
z příštích vydání měsíčníku Kahan.
ad3) Členové komise se zabývali interpelací zastupitelky města Příbram JUDr. Dagmar Říhové, která se dotazovala na
možnost pojmenování ulic po významných osobnostech města Příbram, konkrétně po obětech protinacistického odboje
dr. Lukešovi, studentu Stočesovi a prof. Francouzovi, případně jakým jiným způsobem by bylo možné tyto osobnosti
připomenout. Komise konstatovala, že pamětní deska výše zmíněným osobnostem je umístěna ve vestibulu Střední
zdravotnické školy, Jiráskovy sady 113. Při příležitosti 100. výročí založení republiky byla v parku Zátiší zasazena Lípa
dr. Josefa Lukeše. Komise zváží další možnosti, jak vhodným způsobem připomenout veřejnosti jejich odkaz.
Komise přijala následující usnesení:
V případě, že se v budoucnu budou na území města pojmenovávat nové ulice, komise bude vedle místopisných názvů
zvažovat jejich pojmenování také po těchto osobnostech.
pro: 6

proti: :0

zdržel se: 2

ad4) Komise se zabývala podnětem občana, který se dotazoval na existenci sochy, pamětní desky, nebo ulice
pojmenované po filmovém režisérovi Pavlovi Juráčkovi. Komise konstatovala, že tato osobnost není v Příbrami dosud
žádným způsobem připomenuta. Toto konstatování se vztahuje i na další významné příbramské osobnosti. Komise
zváží, jakým vhodným způsobem tuto situaci napravit.
ad5) Komise vzala na vědomí informaci Cechu příbramských horníků a hutníků a usnesla se, že za rok 2019 nebude
na ocenění Český Permon nikoho nominovat.
pro: 7

proti: 0

zdržel se: 1

ad6) Bc. Vlastimil Ševr podal zprávu o činnosti Městského kulturního centra v uplynulém období a seznámil členy
komise s výhledem na rok 2020. Tyto informace jsou dostupné na facebookovém profilu městského kulturního centra.

ad7) Komise konstatovala, že kvůli chybě ve sčítacím formuláři při navrhování dotací v oblasti Kulturní aktivity 2020
byly návrhy znovu projednány cestou per rollam. Výsledný návrh byl předložen k posouzení radě města dne 24.02.2020.
Příští jednání KKLP se uskuteční ve středu 13.05.2020 v 18 hodin v Junior klubu.
Zapsala: Dagmar Janoušková
Souhlasí: Milan Hrudka, předseda KKLP

V Příbrami dne 06.03.2020

