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Zápis z jednání Komise pro kulturu, cestovní ruch a letopisectví                                
konaného dne 22. 9. 2021 od 17:30 do 19:15 hodin                                                                                        
v 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, Jana Dumková, Jan Füši, Alena Hejlová, Jan Nohýnek, Miroslava Rydvalová, Aleš 
Rychlý, Pavel Sosnovec, Tomáš Trkola,  

 
Omluveni: Martina Bachová, Dominik Malý, Dana Stránská, Soňa Švábová  
 
Nedostavili se: Jaroslav Koloc, Pavel Mach, Petra Pilbauerová, Lenka Sosnovcová, Vratislav Šverma, Lukáš 
Umáčený 
 

 
PROGRAM: 
 

1. Vybrané investiční akce města: Lidická růže, Židovský hřbitov, lávky přes Jizeru a D10, hrobka rodiny 

Hendrichovy a Švermovy, lavička Václava Havla – krátké shrnutí aktuálního stavu 

2. Přesun a odhalení sochy V. Budovce  

3. Návrh orientačního systému města 

4. Rozmístění laviček po městě – kde jsou, kde je jich třeba, jejich dispozice 

5. Obnova polních cest v okolí Hradiště - krátké shrnutí aktuálního stavu 

6. Vánoční výzdoba 

7. Představení klíčových akcí či aktivit jednotlivých organizací 

8. Různé 

 
1. Vybrané investiční akce města 
 
A. Rychlý představil následující investiční akce města: 

• Lidická růže – informace o investici, zahájení prací na podzim 2021, odhalení 6. 6. 2022, dary 210 tis. Kč 

od místních firem; 

• obnova židovského hřbitova – upravená studie, pozemek má město ve výpůjčce, čeká se na nacenění, v 

prosinci žádost o podporu do NFŠA; 

• hrobka rodiny Hendrichovy a Švermovy – proběhla oprava vnitřní výmalby - informace o investici, osazena 

mříž na letní sezónu, tabulka J. Šverma národní hrdina bude sejmuta a objeví se původní název, bude zde 

instalována výstava, proběhne i rekonstrukce exteriéru; 

• lavička Václava Havla – informace o investici, vybráno 55 tis. Kč na darujme.cz, cena lavičky je 250 tis. Kč 

+ cca 100 tis. Kč za instalaci, sbírka probíhá do konce roku; J. Jedličková sdělila připomínku, že by bylo 

vhodné umožnit platbu i jinak než on-line – to ale sbírka bohužel neumožňuje. 

O. Šindelář představil následující investiční akce: 

• Lávka přes dálnici D10, Mnichovo Hradiště – informace o investici, je dokončena studie a vybrána varianta 

lávky (oblouk), dokončuje se dokumentace pro stavební povolení, projektování financuje Nadační fond ŠA, 

předpoklad získání stavebního povolení, dotace a výběr zhotovitele 2022, výstavba v roce 2023; 

• Lávka u černé silnice přes Jizeru – informace o investici, máme stavební povolení, dotaci od Státního fondu 

dopravní infrastruktury, Středočeského kraje a dar od Nadačního fondu ŠA, na výstavbě se bude podílet i 

obec Klášter, aktuálně výběr zhotovitele prosinec 2021-leden 2022 zahájení stavby. 

2. Přesun a odhalení sochy Václava Budovce 
 
A. Rychlý představil restaurování, přesun a odhalení sochy V. Budovce na Masarykově náměstí: 

• socha je v ateliéru Andreje Šumbery v Praze, do konce října budou dokončeny restaurátorské práce; 

• 7. 11. odhalení (přesně 71 let od stěhování sochy na zámek) – účast přislíbili prof. Martin Holý z Historického 
ústavu AV ČR, hejtmanka Petra Pecková, Dětský pěvecký sbor Zvonky ad.; 

https://www.mnhradiste.cz/radnice/investice-a-projekty/pripravovane/lidicka-ruze
file:///C:/Users/osindelar/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/VC6MZA8A/mnhradiste.cz/data/soubory/2021/mh-zidovsky-hrbitov-210616-final.pdf
https://www.mnhradiste.cz/radnice/investice-a-projekty/ukoncene/restaurovani-omitek-a-stukovych-prvku-hrobky-rodiny-hendrichovy-a-svermovy-v-mnichove-hradisti
https://www.mnhradiste.cz/radnice/investice-a-projekty/pripravovane/lavicka-vaclava-havla
https://www.darujme.cz/projekt/1203883
https://www.mnhradiste.cz/radnice/investice-a-projekty/pripravovane/lavka-pres-dalnici-d10-mnichovo-hradiste
https://www.mnhradiste.cz/radnice/investice-a-projekty/pripravovane/lavka-u-cerne-silnice-pres-jizeru
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• při demontáži sochy v areálu zámku se našla časová schránka z roku 1938 – obsah byl mokrý a zničený, je 
na restaurování v muzeu v Hradci Králové, otázkou je, co se povede zachránit; 

• k soše na náměstí bude uložena nová časová schránka – členové komise mohou dávat tipy, co by mělo do 
ní být uloženo (trubka o průměru 10 cm). 
 

3. Návrh orientačního systému města 
 
O. Šindelář informoval komisi o chystaném zavedení orientačního systému města 

• aktuálně je 1. rozcestník na náměstí před radnicí, další bude v severozápadním rohu náměstí; 

• vznikne upravený návrh rozcestníků (zvětšení velikosti písma, umístění názvu a vzdálenosti do stejného 
řádku), koncepce rozmístění po městě a určení konkrétních míst vč. etapizace; 

• komise bude s návrhem seznámena, bude ji dán k připomínkování, pravděpodobně per rollam. 
 
4. Rozmístění laviček po městě – kde jsou, kde je jich třeba, jejich dispozice 
 
M. Rydvalová upozornila na nerovnoměrné rozmístění, popř. nevhodné umístění laviček po městě: 

• někde je laviček hodně (např. sídliště Jaselská, kaštanka); 

• jinde chybí (např. parčík v Lidické ul., nebo před barvami Pecka); 

• jinde nejsou vhodně umístěny (parčík před zámeckou zdí – jsou otočeny ke zdi). 
J. Jedličková doplnila seznam míst od obyvatelek z Lidické ul.: 

• chybí jim lavičky pro odpočinutí po cestě z města, popř. jako místo pro setkání, popovídání si …; 

• lavičky by měly být pohodlné s opěradlem, umístěny většinou ve stínu pod stromem; 

• ve směru od Družby dolů: 
o vedle obchodu Barvy pana Pecky; 
o u paneláku, který má vchod ze Hřbitovní ulice, na travnaté ploše vlevo pod 3 břízami; 
o na trávníku vpravo u začátku garáží; 
o u druhého panelák (2 vchody) pod lípou po levé straně chodníku; 
o u třetího panelák pod jeřabinou; 
o před Rákosníčkovým hřištěm u propletených stromů; 
o u posledního paneláku pod modřínem; 
o popř. i lavička u každého vchodu do domu (dříve to tak bývalo). 

Dále členové komise zmínili tyto problémy s údržbou zeleně, umístěním a údržbou mobiliáře, podzimním úklidem…: 

• J. Nohýnek upozornil na nevhodné umístění květináče před drogerií TOP, komplikuje to zásobování; 

• J. Jedličková vznesla návrh, zda by čištění ulic mohlo proběhnout cca o 2 týdny později, až spadá listí; 

• M. Rydvalová zmínila stav nově instalovaných laviček, např. kaštanka, nádraží), je potřeba je čistit (zde by 
mohlo pomoci chystané zřízení technické čety města viz bod 8. Různé); 

• dále byly četné připomínky ke stavu zeleně ve městě (např. posekání pozemku kde byl minigolf v Lidické ul. 
– to však není pozemek v majetku města). 
 

5. Obnova polních cest v okolí Hradiště - krátké shrnutí aktuálního stavu 
 
O. Šindelář představil aktuální stav obnovy cest 

• cesta z Přestavlk na Dneboh – aktuálně má město vypovězené pachtovní smlouvy se zemědělci, vznikne 
krajinářský návrh a proběhne úprava cesty a vegetace - podzim 2021/jaro 2022); 

o J. Dumková zmínila potřebu zachování vysazené lípy s lavičkou v horní části cesty  

• propojka Dolců a třešňovky u Hoškovic - město odkoupilo klíčový pozemek přes pole a jedná o odkupu ještě 
1 pozemku, potom bude možné cesty propojit a pěšinu udržovat. 

Členové komise upozornili na další možné cesty a problémy: 

• J. Füši zmínil nevyjasněný stav cesty z Přestavlk podél dálnice k silnici na Boseň (není aktuálně nevyužívána) 
a cestě z Přestavlk přes pole směrem k silnici na Boseň (pro zemědělské stroje v určitém stavu k užívání je); 

• J Nohýnek navrhl vedení cesty z Hoškovic k obnovenému rybníčku Na Obci a dále na Dneboh; dále zmínil 
alej za přestavlckým zemědělským areálem 

• Pozemky však většinou nejsou města, řešením by mohly být zahájené pozemkové úpravy, které stanoví 
přístupové cesty k pozemkům (proces na několik let); 

• J. Dumková zmínila problémy v třešňovce od zámku do Hoškovic – „ukrajování“ cesty oráním ze strany ZD 
Březina (bude potřeba znovu vytyčit), po zemědělcích zůstává nepořádek (sláma, pytle), není dostatečně 
udržována zeleň hlavně v části u Hoškovic, některé stromy uhynuly; 

• J. Dumková zmínila nedostatečnou úpravu zeleně okolo rybníčka Na Obci – neprobíhá sečení trávy. 
 

file:///C:/Users/jjedlickova/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/M4QWSTIO/mapy.cz/s/mavulesefa
https://mapy.cz/letecka?mereni-vzdalenosti=&rm=95h..x-YbuMGUDfkNg1E&x=14.9960904&y=50.5313970&z=17
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Vánoční výzdoba 
 
A. Rychlý představil chystanou vánoční výzdobu města: 

• vánoční osvětlení už dožívá – je k zamyšlení jaké osvětlení a jakou formou (nákup, pronájem …) bude město 
do budoucna využívat; 

• výzdoba na náměstí a na vánočním stromě se bude pronajímat; 

• v Jiráskově ul. budou umístěny repasované hvězdy (teplá, žlutá barva) a vločky (studená, bílá barva); 

• vánoční strom na náměstí bude umístěn 18. 11., rozsvěcení proběhne 28. 11. (vybíráno z 9 nabídek, strom 
bude nejspíš z Kněžmosta); stejná výzdoba jako loni + nová hvězda, bude zde stát do 2. 2. 

• ozdoben bude i vánoční strom u kina; 

• u MŠ Mírová už se strom zdobit nebude, hledá se nové místo, pravděpodobně před školou ve Studentské 
ul.; 

• na kruhové křižovatce u obchodní zóny bude opět anděl. 
 
Představení klíčových akcí či aktivit jednotlivých organizací 
 

• Klub (D. Malý, v zastoupení A. Rychlý): 
o Taneční 2021 – spojeny kurzy 2020 a 2021, zahájeny v sobotu 18. 9., probíhají na sále ve 

Studentské, Pěnčín na prodloužené a Věneček, přes 100 účastníků; 

o ABO divadlo, KPH a Pohádkové předplatné – budou zahájeny dle plánu až v říjnu, zářijové hry se 

stihly odehrát, aktuální program zde: https://www.mnhradiste.cz/zivot-ve-meste/kultura/klub, hry 

pouze přesunuty, termíny nové v brožurách v odkazu či tištěné na infocentru; 

o Sousedská slavnost – proběhla dobře, poděkovaní pí. Motlové za organizaci trhu; 

o Vánoční jarmark – přihlášky na trh od 27. 9. (https://www.mnhradiste.cz/zivot-ve-

meste/kultura/prihlasky-na-vanocni-jarmark) v plánu jako v roce 2019 s menším rozsahem trhu 

kvůli uzavírce náměstí před KLUBem; 

o Sv. Martin - ještě proběhne domluva s farou a Žijeme pro Hradiště; 

o Mikuláš proběhne před radnicí, zázemí bude na radnici; 

o dotaz J. Dumkové – připomínka p. Tancibudka (získal čestné občanství), kdy bude? 

Pravděpodobně odloženo na rok 2022 (A. Rychlý); 

o dotaz A. Hejlové – štědrovečerní zpívání bude? Pokud dovolí situace určitě ano (A. Rychlý). 

• Muzeum (J. Dumková): 
o výstava obrazů Josefa Marka, úspěšná vernisáž, krásný katalog (grafika od L. Řípy), 

spolufinancováno sponzorskými dary; 
o pořad z poezie Josefa Brože – vznikne ¾ hodinový film (natáčení a střih M. Kvapil), v lednu k 101. 

narozeninám proběhne v kině promítání filmu; 
o adventní výstava a vánoční program – není jisté, jestli budou školy chodit, jaká budou nařízení MZ. 

 

• Zámek (S. Švábová, představeno korespondenčně): 
o poslední víkend v říjnu (30.a 31.10.2021 vždy v 10,30) speciální komentované prohlídky I. 

návštěvnického okruhu s přístupem do zlatého salónku a obrazárny (tzv. "13. komnaty zámku");  
o tradiční instalace betlému Františka Pešána v sala terreně od 28.11.2021 do 6.1.2022; 
o říjen - filmování pořadu ČT Modrá krev o rodu Valdštejnů;  
o ze sbírek rodu Valdštejnů bude zapůjčena soška sv. Ludmily na výstavu "Sv. Ludmila-kněžna lidu 

milá", pořádá Arcibiskupství  pražské;  
o chystá se výpravná publikace NPÚ antických sbírek v ČR – vyjde v roce 2022; podrobné zpracování 

a fotografování s odborníky z klasické archeologie NM, AV a UK celé antické sbírky Františka Kollera 
(26 ks sbírkových předmětů), která se nachází na II. návštěvnickém okruhu; 

o pokračování podrobného zpracovávání, digitalizace a fotografování knižních svazků z valdštejnské 
knihovny na I. návštěvnickém okruhu (aktuálně 5 tis. z 22 tis. svazků) - financováno z grantů MK 
NAKI, vyústěním bude e- badatelna NPÚ; 

o do konce roku 2021 spolupráce s magistrátem města Liberce na audio průvodci, brožuře a 
společném webu projektu VIA SACRA, kde bude podrobná prezentace kapucínského kostela sv. Tří 
králů a kaple sv. Anny, (III. návštěvnický okruh) v rámci mezinárodní Česko-polsko-německé 
ekumenické trasy po poutních místech VIA SACRA; 

https://www.mnhradiste.cz/zivot-ve-meste/kultura/klub
https://www.mnhradiste.cz/zivot-ve-meste/kultura/prihlasky-na-vanocni-jarmark
https://www.mnhradiste.cz/zivot-ve-meste/kultura/prihlasky-na-vanocni-jarmark
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o 2021 - opravy prostory kapucínského kláštera (vstupní brána, výměna oken, aktualizaci projektu 
krovu); 

o projekty na příští rok: např "Po stopách šlechtických rodů - Rok šlechtických slavností" (žádosti 
na  kulturní program a restaurování od NPÚ a MK), ohradní zeď a digitalizace knihovny (žádosti na 
NPÚ, MK, MMR). 
 

• Žijeme pro Hradiště (P. Sosnovec, doplněno ex post) 
o svatomartinský průvod, tříkrálový průvod – tuto sezónu neproběhnou  
o živý betlém – proběhne jen, pokud se toho ujme nějaká škola  
o balónky nebo vypouštění lodiček – proběhne během vánočního jarmarku 

 
Různé 
 
A. Rychlý a O. Šindelář zmínili další plánované investice a aktivity:  

• Nová kruhová křižovatka u KM Prona – kraj by měl začít realizovat letos na podzim 

• Zřízení technické čety města – plánováno od března 2022 
 

Zapsal: Ondřej Šindelář 
Rozesláno: 23. 9. 2021   
 
Obdrží dle e-mailového rozdělovníku: 
členové Komise pro kulturu, cestovní ruch a letopisectví a odbor Kanceláře vedoucího úřadu. 


