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Zápis z jednání Komise pro kulturu, cestovní ruch a letopisectví                                
konaného dne 5. 10. 2022 od 16:30 do 18:00 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, Jaroslav Koloc, Dominik Malý, Jan Nohýnek, Aleš Rychlý, 
Dana Stránská, Vratislav Šverma, Tomáš Trkola 

 
Omluveni: Martina Bachová, Alena Hejlová, Petra Pilbauerová, Miroslava Rydvalová, Soňa Švábová  
 
Nedostavili se: Pavel Mach, Pavel Sosnovec, Lenka Sosnovcová, Lukáš Umáčený 

 
PROGRAM: 

1. Zřízení informačního panelu v místech bývalého Arnoldova domu 
2. Nápady na rozvoj v oblasti cestovního ruchu 
3. Přehled stavu připravovaných a realizovaných investičních akcí města v oblasti kultury, památek a 

cestovního ruchu 
4. Představení klíčových akcí či aktivit jednotlivých organizací do konce roku 2022 
5. Zhodnocení činnosti komise v období 2018-2022 a návrhy činnosti, témat a personálního obsazení komise 

na období 2022-2026 
6. Různé 

 
1. Zřízení informačního panelu v místech bývalého Arnoldova domu 

• J. Dumková představila svůj návrh umístit malý informační panel v Arnoldově ulici připomínající zmizelou 

Arnoldovu ulici a přilehlé části, Arnoldův dům a činnost bratrů Arnoldů. Usnesení komise viz níže. 

2. Nápady na rozvoj v oblasti cestovního ruchu 

• Z podnětu J. Nohýnka  proběhla diskuze o možnosti umístění cyklo stojanu s nářadím a dobíječkou 
v Mnichově Hradišti. Diskutovalo se vhodné umístění, např. terminál (prostor je monitorován kamerou, jde o 
dopravní uzel, v budoucnu bude blízko cyklostezek – Greenway Jizera, cesta na Horku a dále do Českého 
ráje) nebo místo před fotbalovým stadionem (velký pohyb cyklistů, blízkost budoucí cyklostezky Greenway 
Jizera a Volnočasového areálu u Jizery). J. Nohýnek dále představil nápad na vybudování jednoduchého 
vodního prvku (např. mechanické pumpy s vodou) na pláži Na Kamínkách a dokončení montáže dřevěných 
mol tamtéž. Dvě usnesení komise viz níže. 
 

3. Přehled stavu připravovaných a realizovaných investičních akcí města v oblasti kultury, památek a cestovního 
ruchu 

• O. Šindelář s A. Rychlým shrnuli klíčové ukončené, realizované a připravované investiční akce města 
v oblasti kultury, památek a cestovního ruchu: 

• Ukončené: Lidická růže, Vybavení Městské knihovny v Mnichově Hradišti mobiliářem a technikou,  Veřejné 
osvětlení pod zámeckou zdí, Sochy v lesoparku; 

• V realizaci: Revitalizace Masarykova náměstí, Restaurování vnějšího pláště hrobky rodiny Švermovy a 
Hendrichovy v Mnichově Hradišti , Lávka u Černé silnice přes Jizeru, Lavička Václava Havla; 

• Připravované: Alej z Dnebohu do Přestavlk a Hoškovic, Revitalizace židovského hřbitova, Nové vstupní 
dveře z vestibulu do haly pošty, Lávka přes dálnici D10, Mnichovo Hradiště, Rekonstrukce budovy Klubu 
(Masarykovo náměstí, č. p. 299), Rekonstrukce hotelu Hrozen pro potřeby městského muzea, Obnova 
parku v ulici Jana Švermy; 

 
4. Představení klíčových akcí či aktivit jednotlivých organizací do konce roku 2022 

• J. Dumková (muzeum) – v sobotu 5. 11. proběhne komentovaná procházka na hřbitově zaměřená na známé 
hradišťské řemeslníky a obchodníky; 

o muzeum připravuje program pro školy na období Adventu; 
o 22. října by mělo dojít k bourání komínu v areálu LIAZ – před tím proběhne nafocení komínu ve 

spolupráci s místními horolezci a fotografy (J. Hluchý, V. Vopat, V. Bacovský). 
 

https://www.mnhradiste.cz/data/soubory/2022/fo.jpg
https://www.mnhradiste.cz/radnice/investice-a-projekty/ukoncene/lidicka-ruze
https://www.mnhradiste.cz/radnice/investice-a-projekty/ukoncene/vybaveni-mestske-knihovny-v-mnichove-hradisti-mobiliarem-a-technikou
https://www.mnhradiste.cz/radnice/investice-a-projekty/ukoncene/verejne-osvetleni-kolem-zamecke-zdi
https://www.mnhradiste.cz/radnice/investice-a-projekty/ukoncene/verejne-osvetleni-kolem-zamecke-zdi
https://www.mnhradiste.cz/radnice/investice-a-projekty/ukoncene/sochy-v-lesoparku
https://www.mnhradiste.cz/radnice/investice-a-projekty/v-realizaci/masarykovo-namesti-revitalizace
https://www.mnhradiste.cz/radnice/investice-a-projekty/v-realizaci/restaurovani-vnejsiho-plaste-hrobky-rodiny-svermovy-a-hendrichovy-v-mnichove-hradisti
https://www.mnhradiste.cz/radnice/investice-a-projekty/v-realizaci/restaurovani-vnejsiho-plaste-hrobky-rodiny-svermovy-a-hendrichovy-v-mnichove-hradisti
https://www.mnhradiste.cz/radnice/investice-a-projekty/v-realizaci/lavka-u-cerne-silnice-pres-jizeru
https://www.mnhradiste.cz/radnice/investice-a-projekty/v-realizaci/lavka-u-cerne-silnice-pres-jizeru
https://www.mnhradiste.cz/radnice/investice-a-projekty/pripravovane/alej-z-dnebohu-do-prestavlk-a-hoskovic
https://www.mnhradiste.cz/radnice/investice-a-projekty/pripravovane/revitalizace-zidovskeho-hrbitova
https://www.mnhradiste.cz/radnice/investice-a-projekty/pripravovane/nove-vstupni-dvere-z-vestibulu-do-haly-posty
https://www.mnhradiste.cz/radnice/investice-a-projekty/pripravovane/nove-vstupni-dvere-z-vestibulu-do-haly-posty
https://www.mnhradiste.cz/radnice/investice-a-projekty/pripravovane/lavka-pres-dalnici-d10-mnichovo-hradiste
https://www.mnhradiste.cz/radnice/investice-a-projekty/pripravovane/rekonstrukce-budovy-klubu-masarykovo-namesti-c-p-299
https://www.mnhradiste.cz/radnice/investice-a-projekty/pripravovane/rekonstrukce-budovy-klubu-masarykovo-namesti-c-p-299
https://www.mnhradiste.cz/radnice/investice-a-projekty/pripravovane/rekonstrukce-hotelu-hrozen
https://www.mnhradiste.cz/radnice/investice-a-projekty/pripravovane/obnova-parku-v-ulici-jana-svermy
https://www.mnhradiste.cz/radnice/investice-a-projekty/pripravovane/obnova-parku-v-ulici-jana-svermy
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• J. Jedličková (knihovna) – v případě zájmu o připravované akce knihovny odkázala na stránky knihovny. 
 

• D. Malý (Klub) – byl vydán kulturní zpravodaj pro novou sezonu – součástí je opět divadelní abonentní 
program, pohádkové předplatné, Kruh přátel hudby, kurzy společenského tance, pozvánky do kina i 
mimoabonentní divadelní představení (Divadlo Járy Cimrmana – měl by přijet i Z. Svěrák a O. Vetchý, 
v březnu Milionový údržbář s P. Nárožným); 

o chystané venkovní akce – Sv. Martin, rozsvícení vánočního stromu, Mikuláš, vánoční jarmark, 
štědrovečerní zpívání, Tři králové ad.; 

o D. Malý dále poprosil o zhodnocení Sousedské slavnosti: 
▪ V. Šverma vznesl dotaz proč nebyl součástí sraz LIAZáků a ukázka LIAZek – D. Malý to 

zdůvodnil letošním představením závodníků Bobkových ze strany muzea, na příští rok ale 
budou LIAZáci opět pozváni (u příležitosti 70 let výročí vzniku LIAZ); 

▪ D. Stránská zmínila nedostatek posezení v klidové části a rychle vyprodané buchty 😊; 

▪ J. Nohýnek navrhl do budoucna najít lepší umístění mobilních toalet a zapojit opět více 
místních kapel (např. malá stage bez nutnosti velkého ozvučení); 

▪ T. Trkola zmínil, že mu chyběla stage před kostelem a také lavičky jinde než před hlavní 
stage, vhodná by byla nějaká komornější část areálu slavnosti; 

▪ V. Šverma zmínil problém s elektrickými přípojkami v Palackého ulici; 
▪ členové komise diskutovali proměnu konceptu slavnosti - odklon od akce Zažít město jinak 

(akce organizovaná zdola, akcent na omezení automobilové dopravy) k Městské slavnosti 
(větší akce, organizovaná městem a jeho organizacemi se známějšími kapelami a 
komerčnějšími stánky); 

▪ diskutována byla i otázka zavření krajské silnice na Mimoň v příštím roce v případě bourání 
a výstavby nového mostu přes Jizeru. V takovém případě by pravděpodobně nebylo možné 
využít Palackého ulici. Jako klidovější zóna by mohla sloužit např. Mírová ulice. 
 

• A. Rychlý (městský úřad) zmínil vánoční osvětlení. Město získalo opět dar od ČEZ na vánoční strom na 
náměstí, půjde o stříbrný smrk z ul. Ivana Olbrachta. S ohledem na potřebu energetických úspor bude letos 
více promýšlena délka a intenzita osvětlení (např. svícení jen večer a ráno, jen na některých lampách apod.). 

 

• J. Nohýnek (Žijeme pro Hradiště) sdělil, že schůze spolku teprve proběhne, ale pravděpodobně bude spolek 
pomáhat se Sv. Martinem a zorganizuje pouštění lodiček po Jizeře (v prosinci). 

 

• S. Švábová (zámek) představila program zámku korespondenčně: 
o adventní program zámku proběhne jako každým rokem od 1. adventní neděle 27. 11. do 6. 1. 2023, 

malovaný betlém Františka Pešána bdue vystavený v sale terreně.  
 
 

5. Zhodnocení činnosti komise v období 2018-2022 a návrhy činnosti, témat a personálního obsazení komise na 
období 2022-2026 
 

• Vzhledem k menší účasti a délce komise proběhlo zhodnocení a návrhy ohledně komise per rollam do 12. 
10. 2022: 

o J. Jedličková – činnost komise jí připadá užitečná, líbí se jí složení komise (ti, co se účastní), projeví 
se tam různé názory. nechce být už předsedkyní komise 

o J. Füši – obsazení komise je podle jeho názoru plně v souladu s požadavky a očekávání a výstupy 
z jejích setkání jsou podnětné a přínosné, rád by zůstal členem komise 

o S. Švábová - nemůže již být členkou ze zdravotních důvodů 
o J. Nohýnek - na všech schůzkách panovala tvůrčí atmosféra, vše bylo vždy řádně připraveno a bylo 

pro něj radostí se účastnit; rád by v komisi pokračoval i v dalším období 
o D. Malý - jednání byla přínosná, ale spojení 3 komisí nepovažuje za vhodné, reálná účast je navíc 

vždy o dost menší, než je složení komise 
 

 
6. Různé 

• Proběhla diskuze ohledně návrhu P. Červinky, který navrhuje odstranění zmínek a připomenutí J. Švermy 
z ulic a budov (hrobka, budova ZUŠ). Diskutovalo se umístění sochy J. Švermy. Aktuálně je v hale. Možnost 
přesunutí na dvůr ZUŠ v budoucnu je otevřená. 

• J. Dumková v souvislosti s výstavou závodníku Bobkových přišla s návrhem, aby vznikl dokumentární film. 
Nikde doposud nebyly zachyceny úspěchy závodníku z rodu Bobkových. Usnesení komise viz níže. 

https://www.mnhradiste.cz/zivot-ve-meste/kultura/knihovna
https://www.mnhradiste.cz/data/soubory/2022/brozura-klub-mh-2022-06-mail.pdf
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• J. Dumková zmínila, že 7. prosince (při příležitosti 2. výročí úmrtí Josefa Brože) bude zveřejněn dokumentární 
film o tomto mnichovohradišťském básníkovi na youtube. 

• A. Rychlý zmínil, že příští rok slaví TJ Sokol 160 let od založení. V muzeu se chystá výstava k tomuto tématu. 

• J. Koloc informoval, že získal seznam židovských obyvatel odvlečených do koncentračních a vyhlazovacích 
táborů podle č.p., kde žili. Navrhl, zda by se město nemohlo zapojit do projektu Kameny zmizelých 
(Stolpersteine); 

o J. Dumková připomněla, že už se tento nápad před několika lety probíral. Přišel s ním J. Altman, ale 
v tu dobu byl stop stav.  

o Komise se shodla, že je potřeba s J. Altmanem prověřit, zda projekt ještě pokračuje. Poté by bylo 
potřeba prověřit seznam a některé kameny případně umístit. Je možné tuto záležitost znovu probrat 
na zasedání nové komise v příštím funkčním období. 

• Někteří členové komise přišli s informacemi, že při rekonstrukci tribuny na MSK se našly zajímavé doklady, 
např. legitimace člena waffen SS (muzeum se chystá prozkoumat jeho původ), nebo účetnictví fotbalového 
klubu do roku 1944. 

 
Komise přijala tato usnesení: 
Komise pro kulturu, cestovní ruch a letopisectví doporučuje radě města iniciovat vytvoření informačního 
panelu v Arnoldově ulici připomínající zmizelou Arnoldovu ulici a přilehlé části, Arnoldův dům a činnost 
bratrů Arnoldů. (10 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 
 
Komise pro kulturu, cestovní ruch a letopisectví doporučuje radě města usilovat o dokončení dřevěných mol 
a vytvoření jednoduchého vodního prvku na pláži Na Kamínkách. (10 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 
 
Komise pro kulturu, cestovní ruch a letopisectví doporučuje radě města zvážit vybudování infrastruktury pro 
cyklisty (opravna, dobíječka, voda, přístřešek apod.), vybrat vhodné umístění (terminál, okolí fotbalového a 
tenisového stadionu) a případně využít dotační zdroje, které budou k dispozici. (10 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 
 
Komise pro kulturu, cestovní ruch a letopisectví doporučuje radě města zadat vytvoření dokumentárního 
filmu o závodnících Bobkových. (9 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 
 

 
Zapsal: Ondřej Šindelář 
Rozesláno: 13. 10. 2022   
 
Obdrží dle e-mailového rozdělovníku: 
členové Komise pro kulturu, cestovní ruch a letopisectví a odbor Kanceláře vedoucího úřadu. 


