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Zápis z jednání komise letopisecké a muzejní  
 

         konané dne 9. 4. 2015 v zasedací místnosti radnice v Mnichově Hradišti od 17 do 19,30 hodin. 
 
 
 
Přítomni: Pavel Sosnovec, Vilma Barusová, Jana Dumková, Jaroslav Dvořák (odchod v 18,30), Jan Füši,       
                VáclavHolas, Jana Jedličková, Lenka Procházková, Miroslava Rydvalová, Katarzyna Szajda  
Omluveni:   
Nedostavili se: Josef Luka 
Hosté: starosta města Ondřej Lochman 
 

 
PROGRAM:  
 

1) Úvodní slovo předsedy komise  
2) Informace o grantových programech Středočeského kraje v roce 2015 
3) Informace o návrhu zřídit muzeum LIAZ 
4) Téma připomínky 70 let od státního pohřbu Jana Švermy 
5) Akce k 600. Výročí upálení Jana Husa  
6) Diskuse k návrhu zřídit ocenění udělované městem Mnichovo Hradiště 
7) Různé 
8) Závěr 
 
 
1)  Úvodní slovo p ředsedy komise 
 Předseda komise Pavel Sosnovec seznámil přítomné s programem dnešní schůze.  
 
2) Informace o grantových programech St ředočeského kraje vypsaných na rok 2015   
  Předseda komise informoval o vypsaných grantech, upozornil, že na podání žádosti byla velmi krátká doba –        

od 26. 3. do 15.4. 
  Granty v oblasti fondu cestovního ruchu – bylo by možné využít na zřízení vycházkových tras v okolí města,   
  případně na zřízení cyklostezek – viz zápis z prvního jednání komise dne 5. 2. 2015 – připravit na rok 2016          

(ve spolupráci s komisemi pro sport a zájmovou činnost a s komisí pro cestovní ruch). 
  Granty z fondu kultury a obnovy památek – jsou městem několik let využívány. 
  Lenka Procházková upozornila na možnost využít grant vypsaný Akademií věd ČR pro své zaměstnance – týká se 

spolupráce s regionálními institucemi  
  Katarzyna Szajda informovala o grantech týkajících se spolupráce mezi školami a mladými lidmi na téma historie.  
             
 
3) Informace o návrhu z řídit muzeum LIAZ  
 Pavel Sosnovec a Jana Dumková informovali o schůzce se spolkem majitelů vozů LIAZ. Tato skupina vlastní velké 
množství automobilů a dalšího materiálu vztahujícího se k fungování továrny LIAZ v Mn. Hradišti. Rádi by ve městě 
zřídili muzeum LIAZu. Iniciovali schůzku se starostou města, vedoucí muzea a předsedou muzejní a letopisecké 
komise, chtěli získat informace, jak by jim město mohlo být nápomocno. Starosta Lochman hovořil o možnosti 
využití městského pozemku nedaleko dálnice, ovšem finanční prostředky na výstavbu a provoz muzea město 
poskytnout nemůže. Starosta je ovšem ochoten pomoci v hledání jiných řešení. 
Členové komise s postojem vedení města souhlasí a přijali toto usnesení. 

   Komise doporučuje vedení města oslovit Národní technické muzeum a jiné instituce s nabídkou spolupráce při    
   zřízení muzea LIAZu v Mnichově Hradišti. 

O tomto návrhu bylo hlasováno: 
 
Pro:10                          proti: 0                                    zdržel se: 0  
  
 
 
4)   Téma p řipomínky 70 let od státního poh řbu Jana Švermy 
Václav Holas, Lenka Procházková a Jana Dumková informovali o navázání kontaktu s Českou televizí, konkrétně 
s redakcí pořadu Historie.cs. Redakce projevila o téma zájem, bližší informace zatím nedodala. 
Členové komise dále diskutovali o průběhu vzpomínkové akce v Mn. Hradišti. Z diskuse vyplynula následující náplň 
akce. Uskutečnit veřejnou diskusi s předními historiky v sále kina, promítnout film z pohřbu Jana Švermy.  
Dále nabídnout diskusi s historiky či přednášku studentům gymnázia, uspořádat výstavu k osobnosti Jana Švermy. 
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Je třeba také vyřešit případné umístění Švermovy sochy v areálu jeho rodného domu. 
Členové komise si jsou vědomi, že téma osobnosti Jana Švermy vyvolá rozporuplné reakce mezi občany, proto Jan 
Füsi doporučil informovat včas veřejnost o zamýšlené akci a především o důvodech, proč se muzeum a město 
rozhodlo k ní přistoupit – vhodné by bylo využít nově vznikající místní periodikum. 
 
Komise přijala toto usnesení:  
Komise navrhuje vedení města podpořit projekt připomenutí výročí státního pohřbu Jana Švermy a zřídit pracovní 
skupinu, která připraví průběh vzpomínkových akcí. 
O tomto návrhu bylo hlasováno (po odchodu Jaroslava Dvořáka bylo přítomno 9 členů komise): 
 
Pro: 9                                   proti: 0                                        zdržel se: 0  
 
 
5)  Akce k 600. výro čí upálení Jana Husa  
Příprava a průběh akce byl projednáván již na kulturní komisi. Jana Dumková oslovila Ondřeje Halamu, 
evangelického faráře z Turnova, který souhlasil s tím, že přednese projev týkající se působení Jana Husa. Akce 
musí proběhnout 6. července, ne 5., jak bylo dříve plánováno. Účastníci poté dojdou k Husovu pomníčku v Husově 
ulici, kde bude akce ukončena. 
Jan Füsi seznámil členy komise s projektem „Národní slavnosti Jan Hus“ a členové komise poté odsouhlasili další 
usnesení: 
Komise doporučuje radě města připojit se k programu Národní slavnosti Jana Husa. 
 
Pro: 9                                   proti: 0                                        zdržel se: 0  
 
 
 
6) Diskuse k návrhu z řídit ocen ění udělované m ěstem Mnichovo Hradišt ě 
Členové komise diskutovali o předložených návrzích. Shodli se, že udělování čestného občanství nepovažují za 
vhodné, udělovat by se měla pouze jedna cena ve dvou kategoriích – obecná a pro mládež. Předseda komise 
přislíbil do příštího jednání připravit nový návrh. 
 
 
7) Různé  
Lenka Procházková informovala o postupu v přípravě kalendáře s námětem mnichovohradišťských ulic – vedení 
města její práci podpořilo. 
Katarzyna Szajda požádala členy o pomoc při získávání kontaktů na prodejce tradičních řemeslných výrobků na 
pouť ve Veselé. 
 
8) Závěr 
Byly stanoveny termíny dalších jednání komise: 11. 6., 9. 9., 4. 11., vždy v 17 hodin.    
 

 
 
Zapsal: Jana Dumková   ověřil: P. Sosnovec 
Rozesláno: 14.4. 2015  
 
Obdrží dle e-mailového rozdělovníku: 
členové Komise muzejní a letopisecké  a asistentka odboru Kanceláře vedoucího úřadu.  


