
Komise kulturní, letopisecká a památková 

Zápis z hlasování per rollam  

Datum: 21.10.2020 

Účast: Milan Hrudka (předseda komise), Mgr. Vladimír Král, Mgr. Jiří Paul, Vladimír Srnka, Ing. Petr Kollert, Jana 

Valterová, Mgr. Jaroslava Stojčetovič, Antonín Schejbal, Jaroslava Šilhavá  

Koordinátor: Dagmar Janoušková 

Vzhledem k nouzovému stavu a opatřením přijatým v souvislosti s pandemií koronaviru bylo po dohodě s předsedou 

komise p. Milanem Hrudkou rozhodnuto, že komise předložené body projedná per rollam. Dne 13.10.2020 zaslala 

koordinátorka komise všem jejím členům informace k jednotlivým materiálům. Členové hlasovali prostřednictvím emailu. 

Vyjádření všech členů byla shromážděna k 21.10.2020.     

Předložené materiály: 

1. Kronika města Příbram za rok 2019 

2. Pojmenování ulic v městské části Příbram - Zdaboř 

3. Žádost o dotaci – Irena Ungrová 

4. Žádost o dotaci – Jan Čáp 

ad1) Koordinátorka komise rozeslala elektronickou verzi kroniky členům komise v červenci 2020. Žádný ze členů komise 

neměl k textu kroniky připomínky.  

Členové komise hlasovali, zda-li schvalují kroniku v předloženém znění.  

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

ad2) Členům komise byl předložen plánek se zákresem dotčené lokality. V souvislosti s budováním jihovýchodního 

obchvatu města bude třeba tento obchvat propojit s ulicemi Zdabořská a Táborská. Tímto propojením vzniknou dvě 

nové ulice. Oslovili jsme PhDr. Věru Smolovou s dotazem, jestli je v dané lokalitě evidována nějaká historická událost, 

na kterou by mohly názvy nových ulic upomínat. Vzhledem k tomu, že žádná taková událost zde evidovaná není, navrhla 

PhDr. Věra Smolová, aby byly ulice pojmenovány po jihočeských obcích, jak je tomu v této části města zvykem. Byly 

navrženy tyto názvy: Protivínská, Putimská.    

Členové komise hlasovali, zda-li souhlasí s navrženými názvy. 

hlasováno: pro: 8    proti: 1    zdržel se: 0 

ad3) P. Irena Ungrová připravuje společně s kolektivem dalších badatelů vydání publikace Jinecko pro pamětníky II a 

III. Tyto publikace navazují na publikaci Jinecko (rok vydání 2018), která mapovala historii Jinec od první zmínky o obci 

až po současnost. Publikace Jinecko II a III je zaměřena na obce v okolí Jinec a je výsledkem několikaleté práce jejích 

autorů, kteří dokázali shromáždit a zpracovat informace z místních kronik a dalších písemných zdrojů i od pamětníků. 

Publikace budou obsahovat také bohatý fotografický materiál a bude významným zdrojem informací pro další badatele 

v Příbramském regionu. Autoři jsou připraveni zdarma poskytnout publikaci Knihovně Jana Drdy, počet výtisků bude 

stanoven po dohodě.   

Členové komise hlasovali o tom, zda doporučují radě města tento projekt podpořit. Nebylo hlasováno o výši dotace.  

hlasováno: pro: 7    proti: 0    zdržel se: 2 

ad4) Kniha Klapy Klap je souborem povídek, které se z velké části odehrávají v Příbrami 70. – 80. let 20. století. Děj se 
odvíjí na pozadí dobových kulis jako jsou mírové slavnosti a korunovace Panny Marie na Svaté Hoře, pochodová cvičení 
na Slivici, osud Gottwaldovy sochy, maketa sovětské rakety Vostok na Rynečku aj.. Příhody prokládají i pasáže, které 
do světového kontextu umisťují těžbu uranu, která je nedílnou součástí příbramské historie. Knihu doprovodil svými 
ilustracemi další příbramský rodák Dominik Drábek. Kniha byla již vydaná a je v prodeji.  
 

Členové komise hlasovali o tom, zda doporučují radě města tento projekt podpořit. Nebylo hlasováno o výši dotace.  

hlasováno: pro: 7    proti: 0    zdržel se: 2 

 

Prozatím nebyl stanoven termín příštího jednání KKLP.   

Zapsala: Dagmar Janoušková 

Souhlasí: Milan Hrudka, předseda KKLP                                                                                    V Příbrami dne 27.10.2020 


