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Zápis z jednání Komise pro kulturu, cestovní ruch a letopisectví                                
konaného dne 18. 9. 2019 od 17:30 do 19:00 hodin                                                                                        

ve velké zasedací místnosti radnice v Mnichově Hradišti. 
 

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: Jana Jedličková, Martina Bachová, Jana Dumková, Jan Füši, Jaroslav Koloc, Dominik Malý, Jan 
Nohýnek, Petra Pilbauerová, Aleš Rychlý, Lenka Sosnovcová, Pavel Sosnovec, Dana Stránská, Vratislav 
Šverma 

 
Omluveni: Alena Hejlová, Miroslava Rydvalová, Soňa Švábová, Lukáš Umáčený  
 
Nedostavili se: Tomáš Trkola 
 

PROGRAM: 
 

1. Hodnocení Sousedské slavnosti 
2. Plány na obnovu polních cest 
3. Aktuální informace o obnově lesoparku 
4. Seznámení s knihou Turnovská ulice a výstavou fotografií v knihovně 
5. Nápady na další činnost 
6. Různé 

 
Hodnocení Sousedské slavnosti 
 

• Hodnocení ze stran obyvatelů města je pozitivní  

• Příští rok vyřešit elektřinu (více přípojů) – zjistit přesné informace k elektřině od stánkařů  

• Do budoucích let určit zodpovědnou osobu 

• Liaz pozitivní ohlasy  

• Následující rok více odpadkových popelnic na plast  

Plány na obnovu polních cest 
 
Aktuální Informace k sázení aleje od zámku do Hoškovic: 
  

• třešňová alej, vysokokmeny, obvod kmínku 8-10 cm, max. 78 stromů (limitující je šířka pozemku, 
inženýrské sítě + výhledy) – většina stromů bude ve 2/3 cesty směrem k Hradišti 

• proběhla schůzka město + ŽPH + OV Hoškovice + L. Dvořáček 

• sázení se spolky (budou osloveny), veřejnost zapojena přes ně; možnost „adopce“ stromu občany; 
následnou péči bude mít na starosti město 

• termín předběžně: sobota 23. 11. 2019 

• předběžné info bude v říjnovém Kamelotu 
  
  
Další vytipované cesty k obnově (spojují místní části, jsou v Územní studii od arch. Cacha, pozemky patří převážně 
městu) : 
  

• Od Sv. Vojtěcha k silnici MH-Podolí - https://mapy.cz/s/3tm4q (další pěší propojka na Podolí a Kruhy 
navazující na obnovenou cestu, její obnova je plánována v rámci pozemkových úprav) 

• Hoškovice/Přestavlky - Dneboh - https://mapy.cz/s/3tlSL (napojení na cestu od Přestavlk a u vodojemu 
v Dnebohu) 

• Dobrá Voda - Hoškovice/Dneboh - https://mapy.cz/s/3tlVW  (polovina cesty od Dobré Vody existuje, 
napojila by se na případnou cestu z Hoškovic/Přestavlk do Dnebohu) 

• Sychrov – Hněvousice - https://mapy.cz/s/3tm1w (možných napojení je více, cesta u Hněvousic je SPÚ, ale 
slouží jako cesta už teď) 

• Podolí – cesta na Káčov - https://mapy.cz/s/3tm2E (propojka mezi Podolím a cestou od zámku na Káčov, 
místní ji chtějí na podzim/v zimě prosekat) 

https://mapy.cz/s/3tm4q
https://mapy.cz/s/3tlSL
https://mapy.cz/s/3tlVW
https://mapy.cz/s/3tm1w
https://mapy.cz/s/3tm2E
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• Veselá (za dálnicí) - Lhotice - https://mapy.cz/s/gotohomupe (případně i jiné možnosti okolo obory, ale ne 
vše je v majetku města) 

… budeme rádi za další tipy (především pozemky v majetku města či státu) 
 
Aktuální informace o obnově lesoparku 
 

• Ukončuje se realizace další části rekonstrukce lesoparku - další část cest (u jeskyně, část horní cesty), 
zamřížování jeskyně, dvě lavičky s koši, dendrofon u jeskyně, 3 infopanely (zatím jen rámy, obsah se 
připravuje). 

• Další etapy, na které se bude žádat: rekonstrukce schodiště, horní cesta, případně další mobiliář a herní 
prvky (dle možností rozpočtu),  jedná se vždy o 100 % dotace 
 

Seznámení s knihou Turnovská ulice a výstavou fotografií v knihovně 
 

• Byla Představena kniha „Turnovská ulice 1935 – 1955“ 

• Právě probíhá výstava „ Příběh Mnichovo Hradiště“   

Nápady na další činnost 
 

• Spolek rodáků  

o Přestavení knihy „Starý Glanc vypravuje“  

• 17. listopad 

o Procházka po městě 16. listopadu 

o Panely, dění r. 1989 v Mnichově Hradišti  

o Pietní akt  

• Výročí J. Šverma a odhalení desky v hrobce  

o Oficiálně pozvat pí. Kopoldovou 

• Vánoční akce 

• pan Malý zajistí rozsvícení vánočního stromu 1. prosince 

• pan farář organizuje 10. 11. příjezd sv. Martina 

o Mikuláš – zadáno DDM  

o Zvážit Valdštejnské Vánoce např. jednou za 3 roky 

• Představení finální podoby projektu parku ul. J Švermy (pan architekt Světlík odpovídal na dotazy 

k revitalizaci náměstí a parku u nádraží) 

• Různé 
 

Zapsal: Aleš Rychlý 
Rozesláno: 1. 10. 2019   
 
Obdrží dle e-mailového rozdělovníku: 
členové Komise pro kulturu, cestovní ruch a letopisectví a odbor Kanceláře vedoucího úřadu. 

https://mapy.cz/s/gotohomupe

