
Komise kulturní, letopisecká a památková 

Zápis z on-line jednání  

Datum: 28.04.2021 

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

Jaroslava Stojčetovič, Jana Valterová, Antonín Schejbal, MgA. Albína Dědičík Houšková 

Omluveni:  

Hosté: Ing. Lea Enenkelová, Bc. Vlastimil Ševr 

Koordinátor: Dagmar Janoušková 

Vzhledem k nouzovému stavu a opatřením přijatým v souvislosti s pandemií COVID-19 bylo po dohodě s předsedou 

komise p. Milanem Hrudkou rozhodnuto, že komise předložené body projedná on-line.     

Program jednání: 

1. Schválení programu jednání 

2. Představení nového člena KKLP – Mgr. Albíny Dědičík Houškové 

3. Bc. Vlastimil Ševr – informace o činnosti Městského kulturního centra Příbram  

4. Ing. Lea Enenkelová – informace o vybraných aktivitách Odboru školství, kultury a sportu (pamětní desky, 

doplňkové značení ulic, Cena města Příbrami)  

5. Koordinátorka komise – informace o dotačním řízení pro rok 2021 

6. Projednání žádosti o individuální dotaci subjektu TV Fonka 

7. Interpelace členů komise 

8. Závěr 

ad1) Členové komise schválili program jednání KKLP. 

pro: 9                proti: 0                zdržel se: 0 

ad2) KKLP byla představena nová členka komise, MgA. Albína Dědičík Houšková. Nominovaná byla za Okresní 

hospodářskou komoru Příbram.    

ad3) Komise vzala na vědomí informace Bc. Vlastimila Ševra o činnosti Městského kulturního centra Příbram (dále jen 

MKC). Přehled o činnosti MKC je přílohou tohoto zápisu.  

ad4) Ing. Enenkelová informovala přítomné o vybraných aktivitách Odboru školství, kultury a sportu (dále jen OŠKS): 

a) Město Příbram v roce 2021 odhalí pamětní desky Václavu Šárovi (významný český architekt a sochař) a Václavu 

Bedřichovi (podílel se na tvorbě dětských televizních pořadů, především Večerníčků, byl spoluautorem znělky 

Večerníčka, nejdéle užívané televizní znělky na světě). OŠKS získal od majitelů rodných domů těchto dvou osobností 

souhlas s instalací pamětních desek a nyní jedná s orgány památkové péče a dále s držiteli autorských práv na postavu 

Večerníčka.  

b) Koncem roku 2020 byly na první část vybraných příbramských ulic instalovány doplňkové tabule osvětlující jejich 

název. Nyní se připravuje instalace dalších doplňkových tabulí. OŠKS ve spolupráci s Odborem občanských agend 

oslovil majitele dotčených nemovitostí se žádostí o udělení souhlasu.   

c) Zastupitelstvo města Příbram na svém zasedání dne 26.04.2021 jednomyslně schválilo udělení Ceny města Příbrami 

Antonínu Dvořákovi III., p. Haně Ročňákové a PaedDr. Josefu Velflovi. Laureáti Ceny obdrží skleněnou trofej od firmy 

Preciosa Beauty, s.r.o., a pamětní list. 

ad5) Členové komise vzali na vědomí informace koordinátorky komise o stavu dotačního řízení v oblasti programových 
dotací pro rok 2021. V následujícím týdnu budou příjemci dotací vyzváni k podpisu smlouvy. V souladu s platnými 
dotačními pravidly bude dotace vyplacena na účet příjemce dotace po zveřejnění účetní závěrky ve veřejně přístupném 
rejstříku.   
 
ad6) Komise projednala žádost o individuální dotaci Nataši Pštrossové (fyzická osoba) na projekt TV Fonka a usnesla 

se na následujícím usnesení:  

Žádost Nataši Pštrossové (fyzická osoba) o finanční podporu na úhradu provozních a investičních nákladů TV Fonka 

nepatří do gesce Komise kulturní, letopisecké a památkové, a z toho důvodu k ní Komise kulturní, letopisecká a 

památková nezaujme žádné stanovisko.  

Pro: 5        proti: 3        zdržel se: 1 

 



ad7) Dotazy členů komise: 

Mgr. Jiří Paul: 

1) žádá informace o stavu jednání mezi Galerií Františka Drtikola a Uměleckým muzeem Praha týkající se 

vybudování nové stálé expozice Františka Drtikola.  

2) informoval přítomné o neutěšeném stavu bývalého hřbitova v oblasti Pichce. Vyzývá město Příbram, aby vešlo 

do jednání s majitelem pozemku.  

Vl. Srnka žádá informaci: 

1) o sochách dříve umístěných ve venkovním prostoru před budovou ZŠ 28. října.     
2) o soše umístěné před vchodem do bývalé ZŠ Žežická, resp. o jejím budoucím umístění.  

 

Termín příštího jednání KKLP byl stanoven na středu 16.06.2021 v 18:00. Podle situace bude preferováno osobní 

setkání.  

 

Zapsala: Dagmar Janoušková v. r. 

Souhlasí: Milan Hrudka, předseda KKLP v. r.                                                          

V Příbrami dne 29.04.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: Informace o činnosti Městského kulturního centra Příbram 



 

Městské kulturní centrum Příbram 

 

Koordinování kulturních akcí na území města Příbram (Kalendář akcí) aktuálně využívá cca 25 organizátorů (v roce 

2021 je plánováno cca 200 akcí). MKC spolupracuje s většinou organizátorů, kterým pomáhá s přípravou a realizací 

akcí. 

 

Akce v roce 2021 uskutečněné: 

- KulTúra – putování za kulturou 
- Velikonoční vajíčka – hledání a zdobení 
- Natáčení koncertu Origami a Jazz Faces Junior a následné vysílání 
- Jukebox z Junáče 
- Zkušebna Junior 

 

V přípravě:  

- ZUŠ v ulicích 
- Autokino pod Svatou Horou 
- Novák fest 2021 
- Vítání slunovratu 
- Promítání sportovních přenosů u Junior klubu 
- Prokopská pouť 
- Letní kino Příbram 
- Lesní divadlo Skalka 
- Svatohorská šalmaj 
- La Putyka – srpen Letní kino 
- Pb fest – ukončení letní sezony 
- Junior klub – program od září 2021 + technické dodělávky 
- 2 x koncert pro seniorskou veřejnost 

 

Jiné: 

- Setkání zástupců městských kulturních center – města stejné velikosti jako Příbram  
- Aktualizace našeho webu 


