
Zápis ze spole čného jednání komise pro cestovní ruch  
a kulturní komise 

      konané dne  12.09.2017 v zasedací místnosti radnice v Mnichově Hradišti, od 16.00 hodin. 
 
 
 
Komise pro cestovní ruch 

                  Přítomni:  D. Lamačová, D. Stránská, J. Senohrábek, M. Kulíková, L. Podařilová 
                  Omluveni: P. Paclt, H. Otáhalová, L. Somolová, S. Švábová, I. Dandová,  K. Hluchý, P. Beran, 
                                   V. Dittrich, T. Šímová 

Host: K. Hubač (Muzeum Města MH) 
 
Komise kulturní  
Přítomni: L. Sosnovcová, O. Lochman, J. Dumková, M. Bachová, J. Jedličková, L. Beranová,  
               H. Skramuská, J. Senohrábek, 
Omluveni: Z. Morkusová, R. Chmel, D. Karásková, S. Švábová, P. Mach, O. Šindelář 
Nedostavili se bez omluvy: D. Sedláková, L. Procházková, H. Archmanová 

 
PROGRAM:  

Program: 

1) uvítání, odsouhlasení programu 
2) seznámení s propagačním materiálem novým i chystaným   
3) informace o akcích muzea, klubu, knihovny, DDM a dalších (Sousedská slavnost) 
4) spolupráce s partnerskými městy (zapojení partnerských měst na Sousedské slavnost, přípravy akcí  
    souvisejících s oslavou 20 let partnerství s Erzhausenem, nabídka Erzhausenu prezentovat MH  na  
    jejich předvánočním jarmarku, který pořádají 16./17. 12.)  
5) krátké info - IC, polní cesty z města, kostelní návrší, lesopark, Švermova hrobka 
6) různé  

 

1) Předsedkyně komise pro CR pí. Lamačová zahájila společné jednání obou komisí, představila hosta 
p. Karla Hubače a seznámila přítomné s programem společného jednání. 

2) M. Kulíková představila nový propagační materiál „Bezva víkend v okolí města Mnichovo Hradiště“, 
který vydalo město ve spolupráci s Klubem MH za přispění sponzorů. Bohužel z důvodu nedostatečné 
kapacity pracovníků Klubu MH vyšel leták až v srpnu. Také Dále se jedná o dotisku letáku tip na výlety 
v okolí Mnichova Hradiště v angličtině a němčině, vydaných v rámci dotace „Boleslavsko nejen brána 
do Českého ráje“. Dále informovala o nabídce inzerovat v rámci Nalaďte si Střední Čechy a finanční 
podpoře projektu Skryté příběhy Albrechta z Valdštejna - informace o projektu pošle členům komise 
k vyjádření. 

 
3) Informace o připravovaných akcích: 
Klub MH – Mgr. Senohrábek upozornil na problematickou situaci v Klubu, chybí pracovní síla na 
zpracování propagačních materiálů. Z tohoto důvodu se nepředpokládá vydání dalších tematických 
letáků. Snad se podaří vydat nový materiál spolupráci se členy mikroregionu Drábské světničky.  
Na sobotu 16. 9. je plánovaná sousedská slavnost „Zažít Hradiště jinak“ 
 
Muzeum – probíhá výstava ,,Hradiště a Hradišťáci v 70. a 80. letech". V rámci výstavy proběhne  
v pátek 22.9. speciální podvečer s programem. 24.10. se bude konat beseda v klubu a 4.11. procházka 
„Významní zesnulí“. Rovněž se připravuje adventní výstava. 
Mgr. Dumková také navrhla jednat s muzeem Mladá Boleslav o dotisku úspěšné brožury „Drábské 
světničky“, která vyšla cca před 15 lety. 
 



Knihovna – J. Jedličková informovala o účasti knihovny na sousedské slavnosti 16.9.2017, kdy bude 
otevřený dvorek a připraven program. 
 
 
 
DDM – příprava nedělního zábavného odpoledne „Do hlubin“ 24.9., chystají se i tradiční akce – 
Bludičky v zámeckém parku a v prosinci Mikuláš.  
 
Zámek – letos nejvyšší návštěvnost v historii konání akce nedělní pohádkové dopoledne, zrušení 
plánované barokní opery v zámeckém divadle. 
 
4) M. Kulíková informovala o spolupráci s partnerskými městy. Zástupci měst Erzhausen a Chojnów se 
zúčastní sousedské slavnosti, kde budou mít své stánky. Připravuje se velká akce na oslavu 20. Výročí 
partnerské spolupráce s německým městem Erzhausen. Při té příležitosti navštíví město větší počet 
obyvatel Erzhausenu, na přípravě se podílí místní sportovní, kulturní a společenské spolky. Na zavěr 
se bude konat společné setkání všech zúčastněných v prostorách 2. ZŠ, organizaci zajistí pěvecký 
soubor Charmoné. Německý partner nabízí našemu městu možnost prezentace na jejich 
předvánočním jarmarku 16. – 17. prosince. 
 
5) Starosta města O. Lochman seznámil přítomné s aktivitami města v oblasti kultury a CR: 
- jednání se zemědělským družstvem Březina o vybudování zpevněných cest (Přestavlky-Dneboh, 
  Hoškovice-Podolí, Hoškovice-Kruhy, Hoškovice MH) 
- připravuje se instalace značení při vjezdu do Mnichova Hradiště, které bude obsahovat městský znak  
  a znaky tří partnerských měst: Erzhausenu, Chojnówa a Incisy in Val d’Arno 
- příprava pietní akce ke státnímu svátku 28.10. v parku u nádraží. Při této příležitosti bude také na 7   
  domů v MH umístěna pamětní deska významných rodáků. 
- příprava oslav osvobození 8. 5. 2018, bude se konat opět v parku u nádraží, mimo jiné by tam měla  
  být předvedena vojenská technika. 
 
6) D. Lamačová informovala o rezignaci p. Paclta na členství v komisi pro cestovní ruch. 
    Mgr. Senohrábek  se vyjádřil k aktuální personální situaci v Klubu s.r.o. a zároveň sdělil, že i on  
    rezignoval na funkci jednatele Klubu. 
    Předsedkyně komise pro cestovní ruch informovala o přijetí nového člena komise p. Karla  Hubače,    
    pracovníka městského muzea. 
     
 
 
 
 
Zapsala: Stránská  
Obdrží členové Komise pro cestovní ruch, Kulturní komise a asistentka odboru Kanceláře vedoucího 
úřadu.   
 


