
Komise kulturní, letopisecká a památková (KKLP) 

Zápis z jednání  

Datum: 16.06.2021 

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

Jana Valterová, Antonín Schejbal, MgA. Albína Dědičík Houšková (přítomno 8 z 9 členů, komise je usnášeníschopná) 

Omluveni: Mgr. Vladimír Král 

Hosté: BcA. Jan Freiberg (na část jednání) 

Koordinátor: Dagmar Janoušková 

Program jednání: 

1. Schválení programu jednání 

2. BcA. Jan Freiberg – informace o činnosti Galerie Františka Drtikola Příbram  

3. Dotační programy Kulturní aktivity 2022 a Památky místního významu 2022 

4. Odpovědi na interpelace členů komise 

5. Informace o ustavení pracovní skupiny Sochy 

6. Závěr 

ad1) Členové komise schválili program jednání KKLP: 

pro: 8                proti: 0                zdržel se: 0 

ad2) Členové KKLP navštívili Galerii Františka Drtikola Příbram. Její ředitel BcA. Jan Freiberg představil plán výstav a 

akcí připravovaných na nejbližší měsíce. Členové komise se seznámili s projektem soft arény (aplikace virtuální reality 

vztahující se k výtvarnému umění).      

ad3) Komise projednala znění dotačních programů pro rok 2022. Navrhla, aby v obou dotačních programech bylo 

ustanoveno, že ve vyúčtování dotace mohou být uplatněny finanční prostředky účelně a v dobré víře vynaložené při 

přípravě projektu, který zásahem vyšší moci či v souvislosti s opatřeními Vlády ČVR a nebo místní samosprávy nebylo 

možné realizovat.   

a) Komise navrhuje navýšit alokaci finančních prostředků v oblasti Kulturní aktivity na částku 2.000.000,00 Kč. 

Důvodem pro navýšení finančních prostředků v této oblasti je především skutečnost, že činnost subjektů 

realizujících kulturní aktivity na území města Příbram byla v roce 2020 negativně poznamenána vládními 

opatřeními v souvislosti s pandemií Covid-19. Náklady na kulturní akce a obecně na činnost spolků byly 

v předchozích letech částečně sanovány ze vstupného. V roce 2020 nebylo ovšem možné většinu akcí 

realizovat vůbec, nebo jen v omezeném rozsahu, což znamenalo prudký pokles příjmu ze vstupného 

sponzorských darů atd…. V červnu 2021 byla uvolněna pravidla vstupu na kulturní akce, nicméně v prvních 

týdnech po uvolnění je patrná změna v chování občanů. Návštěvnost akcí je velmi nízká a ani předprodej 

vstupenek neavizuje rostoucí zájem. Navýšení finančních prostředků v tomto dotačním programu umožní 

realizátorům rozšířit nabídku a pestrost kulturních akcí, a přitáhnout tak větší množství návštěvníků. Úměrně 

k výraznému nárůstu cen za služby v posledních letech se zvyšují také náklady realizátorů akcí, přičemž výše 

alokovaných prostředků v rozpočtu města v dotační oblasti Kulturní aktivity stále klesají.    

b) Komise navrhuje navýšit alokaci finančních prostředků v oblasti Památky místního významu na částku 

300.000,00 Kč. Komise doporučuje více propagovat tento dotační program v Kahanu a na webových stránkách 

města Příbram a intenzivněji podpořit subjekty, které vyvíjí úsilí v obnově kulturního dědictví města a regionu.  

pro: 8                proti: 0                zdržel se: 0 

Ad4) odpovědi na interpelace členů KKLP ze dne 28.04.2021: 

1) Plastická výzdoba dvou fontán před průčelím dřívější 5. ZDŠ, nyní ZŠ 28. října - jedna z fontán měla název 
Skaláry, šlo o glazovanou keramiku – tvrdý střep, druhá z fontán měla název Hrající si labutě. Tato díla vznikla 
v r. 1961 v autorské dílně akademické malířky Marie Leontovyčové-Lošákové (1927–2020). Osud těchto děl byl 
přibližně následující - nejprve přestal fungovat vodotrysk, poté došlo k postupnému poškozování plastik i 
objektů fontán, až byla tato díla zcela odstraněna.  

2) Socha Ženy s krystalem a trojúhelníkem (umístěna u ul. Žežická 193, Příbram VII) byla z důvodu rekonstrukce 
objektu bývalé ZŠ Žežická na dům seniorů přemístěna do restaurátorské dílny. Po ukončení přestavby bude 
opravená socha umístěna na místo, které navrhl Ing. arch. Malý. 

3) Město Příbram jedná v majitelem pozemku v oblasti Pichce, na kterém se nachází bývalý hřbitov. Cílem jednání 
je získat pozemek do vlastnictví města a provést rekultivaci pozemku v souladu se zákonem o pohřebnictví č. 
256/2001 Sb.. 



 
Ad5) Koordinátorka komise informovala přítomné členy komise o ustavení pracovní skupiny Sochy. Vznik této pracovní 
skupiny iniciovala p. místostarostka Mgr. Zorka Brožíková v reakci na neutěšený technický stav uměleckých objektů ve 
veřejném prostoru města, objektů funerální architektury na příbramských hřbitovech a některých vojenských hrobů a 
pomníků. Členy pracovní skupiny jsou Mgr. Zorka Brožíková, PaedDr. Josef Velfl, Ing. arch. Michal Profant, 
koordinátorkami jsou Ing. Sára Rotterová (Odbor správy majetku) a Dagmar Janoušková (Odbor školství, kultury a 
sportu).   
 

Termín příštího jednání KKLP byl stanoven na středu 29.09.2021 v 18:00. Podle situace bude preferováno osobní 

setkání.  

 

 

 

 

Zapsala: Dagmar Janoušková v. r. 

Souhlasí: Milan Hrudka, předseda KKLP v. r.                                                          

V Příbrami dne 17.06.2021 


