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Zápis ze společného jednání Kulturní komise a Komise pro cestovní ruch konaného  
dne 11.9.2018 ve velké zasedací místnosti radnice v Mnichově Hradišti, od 16:30 do 18:00 hodin. 

 
 

Upozornění: 
Následující text může obsahovat důvěrné informace osobního, obchodního či pracovního charakteru. Je určen pouze pro členy komise kulturní 
a komise cestovního ruchu, členy obecních orgánů, příslušné zaměstnance městského úřadu a popř. pro přizvané odborníky. Informace 
z jednání by neměly být zveřejněny před konečným usnesením příslušného obecního orgánu. 

 

 

Přítomni: Kulturní komise - Lenka Sosnovcová (předsedkyně), Dominik Malý, Pavel Mach, Hana Skramuská 

Komise pro cestovní ruch - Dana Lamačová (předsedkyně), Karel Hubač, Martina Kulíková, Karel 
Hluchý 

 

Omluveni nebo nepřítomni: Kulturní komise – Helga Archmanová, Lucie Beranová, Radovan Chmel, Pavel Mach, 
Zuzana Morkusová, Lenka Procházková, Daniela Sedláková, Jana Dumková, Dagmar Karásková, Lenka 
Křížová, Daniela Sedláková, Martina Bachová 

Komise pro cestovní ruch –Lucie Podařilová, Petr Beran, Dana Stránská, Tomáš Hejdrych, Jana 
Jedličková, Tereza Šímová, Hana Otáhalová, Soňa Švábová 

 

 

PROGRAM:  
1. Zahájení 
2. Informace z různých institucí (muzeum, DDM, IC, Klub, město, Karel Hluchý …) 
3. Hodnocení činnosti komisí  - podněty pro další funkční období  

 

• Zahájení 
 
Předsedkyně komisí přivítaly přítomné členky a členy komisí, představily program  
 

• Informace o aktivitách a plánech Klubu s.r.o. a Infocentra 
 

1.května – oslava vítězství 
1.září – oslava 100. let republiky 
Úpravy v Klubu – vinárna, divadelní šatny 
Nová divadelní sezóna – příští týden – vyprodáno! 
Klub přátel hudby – 120 – 140 lidí 
IC – úpravy ve vnitřních prostorách, technika, bude zprovozněn rezervační systém 
Taneční – noví taneční mistři, v budoucnu plán tancování pro maminky, pro děti … 
Kostelní věž – od června do srpna prohlídky s průvodcem (170 návštevníků) 
 

• Informace z dalších institucí (knihovna, muzeum, DDM …) 
 
DDM 

• 3 příměstské tábory, nový školní rok – otevírají se kroužky 

• klub Poškolák 25 dětí 

• prostory problém 
 
Muzeum 

• první příměstský tábor 24 dětí – na téma historie MH – Cestou necestou za minulostí hradišťskou 
  zázemí ve stodole na faře, výlety – Valečov, Káčov, příští rok možná starší děti 

• 19.5. Slavnost v Hoškovicích křest knihy Hoškovice  

• 25. 5. muzejní noc nejen v muzeu – otevřeno několik objektů (sklípek na radnici, Švermova hrobka, fara, 
Klub a železná opona, trezor v knihovně) 

• červen až září – vernisáž cyklistika Stanislav Hnizdil,  

• prázdniny pověstné báchorky mnichovohradištské 

• paměti pana Touše - kronikáře města – 100 let v jednom městě z pohledu jedné rodiny - vydány a na 
Oslavách 100. let výročí republiky představeny a pokřtěny 

• září vernísáž a výstava Ferdinand Šubrt – malíř, představení Fričovy tiskárny 
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• 1.9. – zpřístupněna radniční věž – Lukáš Řípa architekt – časová osa – stoupáme proti proudu času, vstup 
možný na základě objednání – kometnovaná prohlídka – 50 min, 1.9. 190 lidí – průvodci Mariana 
Červinková, Veronika Juhasová, Jakub Altman 

• Vydány Pověsné báchorky Mnichovohradišťska– ve spoluráci s Mladoboleslavskem – 20 kč 

• Chystá se nová expozice dýmek – ze soukromé sbírky, Advent – dlouhé zimní večery 

• Po Novém roce Pohlednice – p. Šosvald, prázdniny opět příměstský tábor, hlavní letní výstava – hospodyv 
Mnichově Hradišti,  

• Bedřich Ženíšek – Nachmelený pozdrav z Mnichova hradiště – k letní vystavě 2019, vydán jeho plakát –
původně pro Klub českých turistů – 90 Kč , ke koupi IC, muzeum 

 
Fara  

• Ve spolupráci s Klubem – v letní sezóně prohlídky v děkanském kostele  sv. Jakuba  

• Svatojakubstí poutníci – 111 ubytovaných na faře v této letní sezóně  

• Plány - kočárovna – sociálky, kuchyňské zázemí a zázemí na zimu pro spolky 

• studie na rekoństrukci severního hospodářského zázemí 

• projekt na novou stavbu – do 3 let – mezi dvorem a školním pavilonkem, na ubytování 

• plánované akce - Svatý martin, hudební akce kolem sv. Václava ve stodole a v kostele, adventní koncerty, 
živý betlém, masopust  příští rok, vítání jara  

 
Projektová manažerka Martina Kulíková za město 

• strategický plán - platný do konce roku 2018 (hodně z naplánovaného i v oblasti turismu splněno), nový 
rozpočet se dělá na podzim  

• Rekonstrukce Klubu – velké sousto na nové volební období 

• podařilo se rekonstrukce hasičárny Hoškovice, úpravy Sychrovák, mobilní regály v knihovně, vylepšený web  

• nepodařilo se zlepšit komunikaci se zámkem  

• 740 let výročí města – přípava knihy o MH – pracují,na ní 3 historici, vyjde příští rok 

• K úvaze Městské slavnosti nadlokálního charakteru 

• Zpřístupění cest – 3 zpřístupněny, město uvítá další návrhy 

• Věší projekty – cyklostezka Greenway Jizera, hodně projednáváno s krajem – obnáší výkupy pozemků, 
máme podporu kraje  

• most u Kofoly – zastupitelstvo schválilo , projekt už  běží – za 2 roky by mohl být 

• do budoucna – lávka na Horku, tiskoviny  

• Naučná stezka – až bude  terminál u nádraží a náměstí – poté informační systém 

• Lesopark – židovská obec souhlasí s úpravou židovského hřbitova, bude následovat 2. a 3. etapa úprav 
lesoparku, v plánu vyhlídky 

 
Karel Hluchý  

• půjčovna lodí a kol- není cyklostezka, obtížně se konkuruje Malé Skále - zatím nejsou podmínky, výstupní 
místo na Kamínkách, možno plout až na Malou Bělou, do Debře 

• hodně by toho vyřešila lávka ke Kofole, spojnice na Drábky – cyklostezka přes dálnici 
 

• Hodnocení a podněty pro další funkční období 

• v komisi budou ti, kteří mají komisi co přinést, odborníci, lidé, kteří mají zájem v komisi být 

• komise by neměly mít politický podtext 

•  méně početné komise, spojit CR s kulturní  

• město předkládá  návrhy k projednání, my se vyjadřujeme  
 

• Různé 
Martina Kulíková rozešle tabulku všem členům k prostudoávní a případnému vyjádření mailem k problematikám 
uvedeným v tabulce 
 
 
 

Zapsala: Dana Lamačobá 
Rozesláno: 16.9. 2018   
 
Obdrží dle e-mailového rozdělovníku: 
členové Komise pro cestovní ruch, Kulturní komise a asistentka odboru Kanceláře vedoucího úřadu. 


