
Komise kulturní, letopisecká a památková (KKLP) 

Zápis z jednání  

Datum: 29.09.2021 

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

Jaroslava Stojčetovič, Jana Valterová, MgA. Albína Dědičík Houšková (přítomno 8 z 9 členů, komise je 

usnášeníschopná) 

Omluveni: Antonín Schejbal 

Hosté: Marie Čekanová, kronikářka města Příbram, Bc. Zuzana Kučerová (vedoucí Odboru kanceláře města) 

Koordinátor: Dagmar Janoušková 

Program jednání: 

1. Schválení programu jednání 

2. Marie Čekanová – informace o kronice města Příbram 

3. Bc. Zuzana Kučerová – informace o akčním plánu cestovního ruchu pro rok 2021  

4. Podněty občanů 

5. Informace koordinátorky komise 

6. Závěr 

ad1) Členové komise schválili program jednání KKLP: 

pro: 8                proti: 0                zdržel se: 0 

ad2) P. Marie Čekanová informovala přítomné o vytváření kroniky města Příbram. V posledních několika letech byla 

zavedena praxe, kdy členové komise kontrolují po věcné stránce obsah kroniky a v říjnu/listopadu je kronika 

předkládána radě města. P. Čekanová oznámila, že výhledově (od roku 2023) bude třeba najít nového kronikáře. P. 

Čekanová také navrhla členům komise, aby do budoucna byla kronika doplněna kresbami některých z místních 

výtvarníků. Členové komise doporučili projednat tento návrh s PhDr. Věrou Smolovu, ředitelkou Státního okresního 

archivu Příbram. Členové komise navrhli, aby se příp. na výtvarném zpracování kroniky podíleli žáci příbramských 

základních uměleckých škol.       

ad3) Bc. Zuzana Kučerová (vedoucí Odboru kanceláře města) předložila členům komise akční plán cestovního ruchu 

a požádala je o jeho připomínkování. Připomínky a náměty budou projednány na příštím jednání komise. Mgr. Jiří Paul 

doporučil Bc. Zuzaně Kučerové projednat akční plán cestovního ruchu s Okresní hospodářskou komorou Příbram.    

ad4) projednání námětů občanů: 

1) PhDr. Kateřina Urbanová Mojsejová oslovila starostu města s návrhem posmrtně ocenit osobnost Giuliana 
Pellegriniho, bývalého starosty Valle di Ledra, který se významnou měrou přičinil o to, aby příběh vysídlenců z Valle 
di Ledra, kteří v době 1. světové války našli nový domov v Čechách a na Moravě (většina právě v Příbrami a jejím 
nejbližším okolí) neupadl do zapomnění. Po projednání tohoto návrhu členové komise doporučují radě města zvážit 
připomínku p. Pellegriniho v souvislosti s připravovaným projektem vybudování parku v okolí Čekalíkovského 
rybníka, který bude věnován přátelství obou obcí.  

2) Petr Hudler podal námět na přejmenování zastávek autobusů. Jedná se o zastávky pojmenované např. Školní III. 
poliklinika apod. Ve své stížnosti uvádí, že názvy tohoto typu se obtížně zadávají do internetových vyhledávačů a 
ztěžují cestujícím orientaci v autobusové dopravě.  

 
Ad5) Koordinátorka komise informovala přítomné členy komise o připravovaných pamětních deskách akademickému 
sochaři Václavu Šárovi a režiséru animovaných filmů Václavu Bedřichovi. Pamětní deska Václavu Šárovi bude odhalena 
26.10.2021 v návaznosti na připomínku výročí založení samostatné Československé republiky. Termín odhalení 
pamětní desky Václavu Bedřichovi zatím nebyl stanoven.  
 
Termín příštího jednání KKLP byl stanoven na středu 03.11.2021 v 18:00. Podle situace bude preferováno osobní 

setkání.  

 

 

Zapsala: Dagmar Janoušková v. r. 

Souhlasí: Milan Hrudka, předseda KKLP v. r.                                                          

V Příbrami dne 02.11.2021 


