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Příloha č. 1 
Zápis z jednání komise kulturní 

         konané dne 03.02.2015 v zasedací místnosti radnice v Mnichově Hradišti, od 16:30 do 19:15 hodin. 
 
 
 
Přítomni: PhDr. Lenka Sosnovcová, Romana Henczeová, Mgr. Zuzana Morkusová, Mgr. Jana Dumková, 

   Mgr. Pavel Mach, Daniela Sedláková, Iveta Šulcová, Mgr. Květoslava Exnerová, Radovan Chmel, 
   Jana Jedličková, Mgr. Lucie Beranová, MUDr. Dagmar Karásková 

Omluveni: Mgr. Marcela Mrázová, Mgr. et Bc. Lenka Procházková, Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., Martina Bachová   
Nedostavili se: Helga Archmanová   
 

 
PROGRAM:  
 

 1. Úvod, informace o jednacím řádu komise – PhDr. L. Sosnovcová, předsedkyně komise 
2. Informační list města 
3. Vyhodnocení ankety k vánočnímu jarmarku  
4. Příprava akcí na rok 2015 
5. Různé 

 
 
1. Úvod, informace o jednacím řádu 
 
Předsedkyně komise paní Lenka Sosnovcová přivítala členy komise a požádala přítomné, aby se představili. 
Jednání zahájila přečtením jednacího řádu komisí.  
Dále byly společně dohodnuty termíny dalších schůzek, a to na úterý 7.4., 2.6., 8.9. a 3.11.2015 od 17:00 hodin. 
Předsedkyně pak informovala o zřízení adresy datového skladu, kde budou zveřejněny veškeré podklady pro 
jednání - komise kulturní C496864s. 
Zapisovatelkou komise byla zvolena paní Romana Henczeová. 
 
2. Informa ční list m ěsta 
 
Paní Sosnovcová se zmínila o typu informačního listu, který byl tištěný v minulosti. Po té přednesla návrh pana 
starosty, představu o tom, co by měl list obsahovat  a jak často by byl tištěn.  
Jednalo by se o měsíčník o 15 až 20 stran, obsahem by bylo - slovo starosty, kulturní akce, program kina, aktivity 
kulturních zařízení, informace ze škol, sportu, úřadu, ankety, rozhovory s osobnostmi, historie, vzpomínání 
pamětníků, důležité zprávy, činnost osadních výborů, informace z místních částí a z okolí, inzerce, apod. Prodejní 
cena je zatím navržena na 20 Kč za 1 výtisk. Za vydání by zodpovídala jedna osoba, pravděpodobně ředitel Klubu, 
na kterého je nyní vypsáno výběrové řízení. Dále by měl být zvolený hlavní redaktor.  
 
Komise navrhuje, aby redaktorkou informačního listu byla Mgr. Lenka Procházková. Zájem spolupracovat v redakční 
radě projevily J. Dumková a Z. Morkusová. 
V případě potřeby bude svolána pracovní schůzka zájemců z řad členů KK výlučně k tématu Infolistu v březnu. 
 
3. Vyhodnocení ankety k váno čnímu jarmarku 
 
Všichni členové obdrželi předem výsledky ankety. Proběhla diskuze k místu pořádání jarmarku. Členové uznali, že  
obě místa mají své výhody a své nevýhody ( zámek  – jedinečná atmosféra, jiné prostředí než mají ostatní města, 
jedná se spíš o vánoční oslavu než klasický jarmark, vstupné, náměstí  – lepší dostupnost pro občany města, 
výdělek i pro obchody a restaurace v centru, bezplatný vstup). Pan Chmel podal informaci, že pokud by se 
uskutečnil vánoční jarmark na zámku, pořadatelem a organizátorem akce by bylo město. Správa zámku by pouze 
pronajala prostory cca za 50 až 60 tis. Dle toho pak proběhlo hlasování. 
 
konání jarmarku na zámku 
 
pro: 3  proti: 8  zdržel se: 1 
 
konání jarmarku na nám ěstí 
 
pro: 8  proti: 3  zdržel se: 1 
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4. Příprava akcí na rok 2015 
 
Rozpočet na kulturu je navržený stejný jako v loňském roce. 
 
Ples m ěsta  – příprava již začala, konat se bude na sále v ZŠ Studentská, byla vytvořena pracovní skupina 
k zajištění plesu ( J. Trpkoš, P. Svatuška,  O. Lochman, J. Bína a R. Henczeová), členům byly rozdány letáky na 
ples.  
 
Paní Dumková podala návrh na uspořádání akce k výro čí upálení Jana Husa  – 6.7.2015. O tom, jak by akce měla 
probíhat, se bude jednat, zatím je navrženo – od kostela sv. Jakuba průvodem k pomníku Jana Husa, položení 
věnce, v kostele sv. Jakuba promluví paní farářka Havelková z Československé církve husitské, u pomníku event. 
krátké historické zamyšlení někoho z regionálních historiků. 
 
Anenská pou ť – církevní a světská. Na základě diskuze proběhlo hlasování: 
 
Zachovat stávající scéná ř – církevní pou ť: 
 
pro: 3  proti: 4  zdržel se: 3 
 
Hlasování o umíst ění stánk ů při klasické Anenské pouti s atrakcemi: 
 
stánky v ulici V Lipách: 
pro: 5  proti: 5  zdržel se: 0 
 
stánky v prostoru letního kina: 
pro: 5  proti: 5  zdržel se: 0 
 
Adventní putování 
Proběhne ve stejném duchu jako loni. 
 
Návrh na akci – Svatý Martin – 11.11.2015 
Lenka Sosnovcová požádá o spolupráci v komisi pro vzdělávání a školskou a bude ostatní informovat na dalším 
jednání. 
 
Akce k výročí Jana Švermy – zajistí muzeum – vychází také na 11.11.2015, termín je možno posunout tak, aby 
nekolidoval se sv. Martinem. 
Socha Švermy je umístěna v depozitáři na zámku, je potřeba najít jiný prostor. Byl podán návrh umístění na dvůr 
ZUŠ. V případě, že by socha nebyla přemístěna do konce kalendářního roku, bude zámek požadovat platbu za 
uskladnění.  
  
5. Různé 
 
Kalendá ř akcí  – po diskuzi byl podán návrh tisk kalendáře pro jeho velký zájem u občanů města zachovat. 
Komise doporu čuje zachovat tisk kulturního kalendá ře. 
 
L. Sosnovcová informovala o dlouholeté spolupráci s partnerským městem Erzhausen. Od 29.4. do 3.5.2015 
navštíví MH zájezd občanů z Erzhausenu, o hosty se bude starat tým lidí. Paní Sosnovcová požádala v této 
souvislosti členy KK o spolupráci. Do datového skladu KK bude umístěn adresář spolků a organizací z Erzhausenu. 
O spolupráci projevila zájem Daniela Sedláková ze spolku Veselá vesnice a Jana Dumková za muzeum. 
 
D. Sedláková pozvala ostatní na Veselský masopust – 7.2.2015.   
 
 
 
 
Zapsala: Romana Henczeová                                 Ověřila: Lenka Sosnovcová 
Rozesláno: dne  9.2.2015  
 
Obdrží dle e-mailového rozdělovníku: 
členové Komise kultury a asistentka odboru Kanceláře vedoucího úřadu. 


