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Zápis z jednání komise letopisecké a muzejní  
 

         konané dne 11. 6. 2015 v zasedací místnosti radnice v Mnichově Hradišti od 17:00 do 18:15 hodin. 
 
 
 
Přítomni: Pavel Sosnovec, Vilma Barusová, Václav Holas, Jana Jedličková, Lenka Procházková,                 
               Miroslava Rydvalová, Katarzyna Szajda  
Omluveni: Jana Dumková, Jaroslav Dvořák, Jan Füši 
Nedostavili se: Josef Luka 
 

 
 
PROGRAM:  
 

Předseda komise Pavel Sosnovec konstatoval, že komise je usnášeníschopná a seznámil přítomné s programem  
schůzky komise.   
 
1) pravidla pro komunikaci s komisemi rady m ěsta a zpětná vazba z rady ke komisi. 

Členové komise byli seznámeni s Pravidly pro komunikaci i s zpětnou vazbou rady města ke komisi již předem 
prostřednictvím elektronické komunikace. Materiály byly komisí vzaty na vědomí. 
 
 

2) návrh Ceny m ěsta Mnichovo Hradišt ě   

Předseda komise předložil členům komise upravený návrh, který vzešel z diskuze na předchozím jednání. Debata 
se vedla především nad stanovením věkové hranice v případě Ceny města Mnichovo Hradiště pro mládež. Dále 
byla diskutována podoba ceny, členové komise se shodli na závěru, že k návrhu cen města v této fázi není třeba 
navrhovat i fyzickou podobu ceny. Shodli se v názoru, že by podoba cen města měla vzejít z veřejné soutěže, do 
které by se zapojili i studenti uměleckých oborů.  
Členové komise odsouhlasili návrh vyhlášky města o udílení Ceny města Mnichovo Hradiště a Ceny města 
Mnichovo Hradiště pro mládež a doporučují návrh k projednání radou města a zastupitelstvem.  
(návrh je přílohou  zápisu z jednání) 
 
 

3) stanovisko komise k plastikám-znak ům města (1. máje, Turnovská, Obránc ů míru)  

Komise doporučuje RaMě odstranění plastik z veřejného prostoru a zachování jedné plastiky (ve sbírkovém  
fondu muzea). 
 

 

4) akce k p řipomínce 600. výro čí smrti M.J.Husa 

Předseda komise informoval o akci a  programu 6.7.2015 (zahájení u kostela sv. Jakuba, pokračování u pomníku 
v Husově ulici). 
 
 

5)  informace k akcím k výro čí státního poh řbu Jana Švermy  

Přípravný výbor by rád zorganizoval veřejnou diskusi na téma Jan Šverma za účasti odborníků, dále dopolední 
program pro mládež, promítnutí filmu o státním pohřbu Jana Švermy. Navrhuje i veřejně diskutovat případnou 
instalaci sochy Jana Švermy v jeho rodném domě (nyní ZUŠ). Přípravný výbor chce formou dočasné instalace 
informačních tabulí s možností vyjádřit osobní názory obyvatel města zapojit i veřejnost. 
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6) dopis ze St ředočeského kraje k výro čí 700 let od narození Karla IV. 

Komise nedoporučuje zapojení se do této akce. Není důvod se tím zabývat, neboť Mnichovo Hradiště není nijak 
spojeno s osobou Karla IV. 
 
 

7) návrh vzpomínkových akcí - termíny 

P. Barusová poukázala organizační řád města čl. 12 

Odbor vnitřních věcí na úseku státních symbolů a územního členění 
a) Zajišťuje vlajkovou výzdobu objektů městského úřadu a případně dalších objektů ve správě města při příležitosti 

státních svátků a při jiných slavnostních příležitostech v souladu s platnými právními předpisy o užívání státních 
symbolů ČR. 

b) Dozírá na dodržování předpisů o státních symbolech ČR jednotlivými orgány obce. 
Vykonává správní činnosti v souvislosti s užíváním znaku a vlajky obce  
 
 
 
8) hroby významných osobností – pé če o ně 
P. Dumková prostřednictvím předsedy komise předložila přehled jmen významných osobností, které jsou pohřbeny 
ve městě s tím, že by bylo vhodné správou hřbitova o ně pečovat (čistota, vnější stav). Členové komise se 
vyjadřovali k předloženému seznamu (Holas, Procházková). Komise se shodla na potřebě oslovit správkyni  hřbitova 
aby podala  podrobné informace o stavu jednotlivých náhrobků. 
 
 
 
8) závěr 
P. Szajda pozvala přítomné na Veselou pouť a na sousedskou slavnost (19.9.). P. Sosnovec informoval                    
o úspěšném podání grantu na zpřístupnění kostelní věže, přítomné pozval na oslavy výročí smrti M.J.Husa. 
Termín dalšího jednání komise je ve středu 9. 9.v 17 hodin.   
 
 
 

 
Zapsala:   Vilma Barusová     ověřil: P. Sosnovec 
Rozesláno: 22.6. 2015  
 
Obdrží dle e-mailového rozdělovníku: 
členové Komise muzejní a letopisecké  a asistentka odboru Kanceláře vedoucího úřadu.  
 
Komise letopisecká a muzejní: 

- bere na vědomí Pravidla pro komunikaci RaMě s komisemi rady města 

- doporučuje k projednání návrh vyhlášky města o udílení Ceny města Mnichovo Hradiště a Ceny města 

Mnichovo Hradiště pro mládež radou města a zastupitelstvem 

- doporučuje RaMě odstranění plastik z veřejného prostoru  a zachování  jedné  plastiky (ve sbírkovém 

fondu muzea) 

- nedoporučuje RaMě  připojit se k oslavám výročí 700 let od narození Karla IV.  

 


