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VALDŠTEJN
Kvůli skonu hraběte Arnoš-
ta z Valdštejna na radnici 
zavlál černý prapor. Jeho 
život připomíná text jeho 
syna Karla Albrechta.
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INZERCE

Co vyroste v areálu bývalého LIAZu místo 
zbouraných hospodářských objektů?

MUSÍME 
TO OPRAVIT

Vážení čtenáři, 
zima už se nám pomalu blíží ke svému konci a vlády nad přírodou se 

chystá ujmout jaro – období rozpuku, rozvoje a růstu. Podobně je tomu  
i s životem ve městě. 

Po několikaletých přípravách nám začíná jako sněženka ze země vy-
růstat budova nové jídelny a komunitního centra v Mírové ulici. A stejně 
jako na jarní zahrádce je potřeba nejprve připravit půdu pro výsadbu, mu-
síme před většími investicemi připravit inženýrské sítě schované hluboko 
v zemi. Začátkem března se rozeběhne rozsáhlá výměna vodovodního  
a kanalizačního potrubí na Masarykově náměstí, ke které se ještě místy 
přidá obnova kabelového vedení distributora elektrické energie. Po do-
končení této akce již bude náměstí připraveno k započetí prací na vy-
toužené revitalizaci. V podobném časovém horizontu se tu navíc ještě 
rozjede obnova inženýrských sítí „Na Habeši“, zahájí se výstavba ter-
minálu veřejné dopravy u nádraží, který byl plánován na tomto místě již  
v padesátých letech minulého století, bude probíhat úprava ulic Dvořáko-
va, Jana Švermy a chodníků na ulici 5. května ve Veselé. 

Z výše uvedeného je patrné, že město čeká rušné jaro, které budou 
provázet leckde uzavírky a výrazná dopravní omezení. Apeluji tímto na 
obyvatele města, aby při pohybu poblíž stavenišť dbali na bezpečnost 
svou i svých spoluobčanů. Pohyb v širším centru města s vašimi plecho-
vými miláčky, a hlavně jejich parkování, bude výrazně ztíženo. V nesčet-
ně případech pak bude jednodušší a časově méně náročné zaparkovat 
na vzdálenějším místě a ujít o několik desítek kroků ke svému cíli navíc. 
Rovněž si dovolím připomenout, že čím složitější dopravní situace bude, 
o to více budou mít strážníci městské policie oči na stopkách respektive 
na kamerách.

Veškeré uzavírky a omezení budeme zveřejňovat na webu města  
a v Kamelotu.Takže ještě jednou, nakonec, prosíme o trpělivost. Slovy 
klasika… Musíme to opravit.

Jan Mareš, místostarosta města

VYNIKAJÍCÍ BIG BAND ZVEDL ÚČASTNÍKY PLESU ZE ŽIDLÍ
Reprezentační ples měs-
ta, jehož XII. ročník se 2. 
února uskutečnil na sále 
Základní školy Studentská, 
se mimořádně vydařil. Té-
matem společenské akce, 
na které hrál prim liberecký 
Big’O’Band, bylo výročí 740 
let od první písemné zmín-
ky o Mnichově Hradišti. V 
programu nechyběla celá 
řada tanečních vystoupení v 
provedení tanečního studia 
Ilma dance a vrcholem akce 
bylo předání Cen města 
Mnichovo Hradiště za celo-
životní přínos městu, které 
převzal učitel, divadelník a 
konferenciér Eduard J. Ha-
vránek a veselský historik 
Vratislav Šverma. 
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V areálu bývalého LIAZu proběhly 
bourací práce a vyrojily se speku-
lace o tom, co zde vznikne. Jednou 
slyšíme, že zde má být ubytovna pro 
dva tisíce uprchlíků, jindy pro pět 
tisíc zahraničních dělníků. Pokusím 
se tedy uvést věci na pravou míru  
a informovat o záměru výstavby sou-
kromého investora na jeho vlastních 
pozemcích a postoji města k zámě-
ru.

Telegraficky řečeno, vlastník 
místo zbouraných statků postaví 
novou halu o velikosti 18 000 m², ve 
které bude moci skladovat, ale i vy-

rábět. Dle informací od vlastníka po-
zemku si halu pronajala společnost 
DB Schenker, která zabezpečuje 
služby například pro naproti sídlící 
MAHLE, ale i pro další soukromé 
společnosti. Ač by vlastník mohl 
halu postavit bez dohody s městem 
a vydat se cestou stavebního řízení, 
nestalo se tak a město začalo vyjed-
návat o okolnostech rozsáhlé stavby 
před jejím zahájením již v roce 2016. 
Vyžadovali jsme tvrdé podmínky již 
před zahájením stavebního řízení, 
se kterými nakonec vlastník sou-
hlasil. Naším cílem bylo maximálně 

omezit dopad nákladní dopravy, 
posílit bezpečnost a zajistit kvalitní 
veřejný prostor před areálem.

S vlastníkem jsme vyjednali 
novou podobu prostoru kolem kraj-
ské silnice, výstavbu nových chod-
níků, cyklostezky, přístřešku na 
autobusové zastávce, pruhu zeleně  
a stromů, umístění kamerového 
bodu pro městskou policii u vjez-
du do areálu, a to vše na náklady 
vlastníka. Vlastník respektoval 
také podmínky pro dopravní řeše-
ní (jednosměrný vjezd a výjezd do  
a z areálu). Firma dále souhlasila  

s příspěvkem městu ve výši 7,3 mi-
lionu korun určeným například na 
spolufinancování školských zařízení 
v Mírové ulici, dopravního hřiště či 
vybudování místa pro čerpání vody 
pro hasiče. Dále je úkolem vlastní-
ka připravit studii pro rekonstrukci 
veřejného prostranství u krajské sil-
nice od ulice K Pískovně po kruhový 
objezd u Lidlu. Po vybudování chod-
níků a cyklostezky je vlastník předá 
městu spolu s pozemky pod nimi, 
které jsou dodnes v majetku vlast-
níka, protože od roku 1989 nebylo 
jejich vlastnictví vyřešeno.  ...2
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Co vyroste v areálu 
bývalého LIAZu...

U Penny marketu vzniknou nové obchody
Mnozí Hradišťáci pamatují ještě are-
ál pily, kde dnes už roky stojí Penny 
market, dříve diskont Plus. Vedle 
parkoviště Penny marketu se pak 
rozléhá další část bývalé pily, která 
dodnes nenašla využití. Jedná se  
o soukromý pozemek vlastníka, spo-
lečnosti Trei Real Estate Czech Re-
public, s.r.o., která vlastní také budo-
vu již zmíněného Penny marketu.

Během jara 2018 byl městu 
představen záměr vlastníka postavit 
na tomto pozemku obchodní objekt 
takzvaného Vendo Park, což je ty-
pové obchodní centrum s několika 
obchodními jednotkami, umístěné 
většinou v blízkosti prodejny potra-
vinářského řetězce. Společnost Trei 
Real Estate Czech Republic, s.r.o. 
vlastní v České republice již devět 
obdobných objektů Vendo Parku.

Je nutné zmínit, že v uzemním 
plánu je toto místo určeno pro ob-
chodní zónu, tedy plně odpovídá 
záměru vlastníka pozemku. Vlastník 
se mohl rovnou pustit do žádosti  
o stavební povolení, rada města 
však po konzultacích a vyjádře-
ní architekta města s výstavbou 
předloženého záměru nesouhlasila  
z důvodu ohrožení drobných ob-
chodníků v centru města a nevhod-
ného architektonického řešení a avi-
zovala vlastníkovi, že podá námitku 
či odvolání do stavebního řízení. 

Vlastníkovi byla doporučena 
úprava celého projektu zahrnující 
snížení počtu obchodních jednotek 
i celé plochy objektu a využití po-

...dokončení z titulní strany

Na vyjednáváních se za město 
podílel především architekt města, 
starosta města, právnička města 
a zaměstnanci projektového řízení 
města a investičního odboru. Vý-
sledky jednání byly promítnuty do 
obsahu plánovací a darovací smlou-
vy. Plánovací a darovací smlouva 
byla následně schválena zastupitel-
stvem napříč politickými uskupeními 
v prosinci 2017, respektive červnu 
2018. Hala i veřejné prostranství  
u krajské silnice by měly být dokon-
čeny v průběhu letošního léta. 

U této investice je potřeba vzít 
na vědomí, že se jedná o plochu 
takzvaného „brownfieldu“ – plochu, 
která byla již průmyslově dříve využí-

vána a hledalo se pro ni nové využití.
Na základě této zkušenosti 

zastupitelstvo přijalo Zásady pro 
výstavbu města Mnichova Hradiště. 
Cílem zásad je stanovit v katastru 
města rovné a transparentní pod-
mínky pro investory, jejichž investi-
ce mají významný dopad na nárůst 
dopravy a na veřejnou infrastrukturu. 
Současně zásady fungují jako proti-
korupční nástroj a pomáhají městu 
efektivně čelit zatížení soukromými 
investicemi, které přinášejí novou 
zátěž na veřejnou infrastrukturu. 
Schválené aktuální Zásady nalezne-
te na webu města (www.mnhradiste.
cz/radnice/vystavba-ve-meste).

Ondřej Lochman,
starosta města

Průmyslový VGP Park: město stanovilo soukromému investorovi tvrdé podmínky
V průmyslové zóně jihozápadně od 
města chce soukromý investor vy-
stavět areál VGP Park, který by slou-
žil výrobě a logistice. Vedení města  
s investorem od dubna 2018 jedná 
a stanovilo tvrdé podmínky, jimiž se 
snaží maximálně zmírnit případné 
dopady tohoto záměru na život ob-
čanů a naopak vytvořit dostatečnou 
dopravní infrastrukturu pro automo-
bily, cyklisty i pěší v blízkosti zamýš-
lené stavby.

Hlavní průmyslová zóna  
v Mnichově Hradišti se rozkládá 
především v Haškově mezi dnešní 
zástavbou města Mnichova Hradiště 
a místní částí Veselá. Přestavbou 
ploch v bývalém areálu LIAZu se 
vedení města a následně zastupi-
telstvo zabývalo již před dvěma lety. 
Na těchto plochách nyní probíhá sta-
vební činnost. Krom bývalého areálu 
LIAZu má město ve svém územním 
plánu z roku 2004 navrženu ještě 
další plochu pro rozvoj podnikání 
– je jí dnešní lokalita mezi bývalým 
areálem LIAZu, ulicí Víta Nejedlého 
a Černou silnicí.

Tato plocha je vymezena pro 
lehký průmysl a skladovou zónu  
v platném uzemním plánu. V sou-
časném návrhu nového územního 
plánu, jehož podoba byla finalizová-
na v minulém volebním období, byla 
tato průmyslová zóna ponechána. 
Plocha byla doplněna o nutnost při-
pojení na silnici II/268 a studii.

Platný uzemní plán i nový návrh 
tedy počítá v tomto místě s průmy-
slovou zástavbou. Kromě lehkého 
průmyslu a skladování umožňuje 
návrh územního plánu dokonce  
i umístění obalovny asfaltu, betonár-
ky či autovrakoviště...

První jednání a opatření
Na jaře minulého roku o poze-

mek (který je majetkem římskoka-
tolického děkanství) projevil zájem 
soukromý investor – společnost 
VGP. V dubnu 2018 byl se záměrem 
investora seznámen starosta města, 
který následně seznámil se studií 
investora tehdejší radu města. Jed-
nalo se o studii, která zahrnovala tři 
průmyslové haly.

V souvislosti s tímto projektem  
i již výše zmíněnou halou v areálu 
bývalého LIAZu začal starosta ak-
tivně prosazovat přijetí Zásad pro 
výstavbu města Mnichovo Hradiště. 
Tyto zásady vznikly po vzoru obdob-
ných zásad města Říčany. Zásady 
slouží jako nástroj jak minimalizo-
vat dopad developerských záměrů 
na veřejnou infrastrukturu. Starosta 
města také již více než rok upozor-
ňoval na to, že připravovaný územní 
plán je ve značném zpoždění a jeho 
absence znamená složitější vyjed-
návání s developery, kteří zde chtějí 
stavět (viz článek v červnovém čísle 
Kamelotu na třetí straně).

Společnost VGP začíná oficiálně 
usilovat o získání povolení. Co na 
to vedení města?

Společnost VGP podala svůj 
záměr do zjišťovacího řízení, v němž 
požadovala napojení areálu na Čer-
nou silnici s vyústěním na ulici Víta 
Nejedlého. Vedení města sdělilo, že 
žádá o posouzení vlivu na životní 
prostředí tedy tzv. EIA. Hlavním dů-
vodem byl fakt, že takovéto dopravní 
připojení by bylo zcela neúnosné pro 
páteřní komunikaci II/610. Zjišťovací 
řízení je veřejné, zájemci tak mohou 
podrobnosti o podání záměru i vý-
sledcích řízení přes odkaz na webu 
města. 

Město stanovuje detailní pod-
mínky pro případnou výstavbu 

a záměr konzultuje se státními  
a krajskými institucemi a zkuše-
nými starosty

Současně jsme začali zjišťovat, 
jaké garance by EIA mohla reálně 
stanovit. Z vyjádření zástupců státní 
správy na krajském úřadě i Měst-
ském úřadu Mnichovo Hradiště bylo 
zjištěno, že nejpravděpodobnějším 
výsledkem bude nutnost napojit 
areál na komunikaci 268/II (tedy 
obchvat našeho města) – toto kore-
sponduje s novým návrhem územní-
ho plánu i našimi podmínkami vůči 
investorovi. Případně bude stanove-
na nutnost vybudování izolační zele-
ně (což koresponduje s podmínkami 
architekta města). Investor následně 
sám požádal o ukončení zjišťova-
cího řízení z důvodů nedostatečné 
připravenosti podkladů.

Následovala vyjednávání mezi 
městem a investorem. Také proběhly 
schůzky se zástupci bytového domu 
č.p. 290 na Černé silnici se staros-
tou města. Následně jsme vyvolali 
setkání mezi investorem a zástupci 

bytového domu za účasti zástupců 
města.

Dále jsme možnosti zmírnění 
dopadu soukromé investice kon-
zultovali se zástupci dopravního 
inspektorátu, krajské správy údržby 
silnic, krajské hygienické stanice, 
krajského úřadu – odboru pro územ-
ní plánování a se zástupci měst, kte-
rá již mají s podobnou soukromou 
investicí zkušenosti (Hrádek nad 
Nisou, Říčany, Dolní Břežany).

Primárně jsme zjišťovali, jak se 
to má s podmínkami pro doprav-
ní napojení, záchytnými místy pro 
stání kamiónů, hlukem a polétavým 
prachem, podmínkami, které by při-
nesla EIA, možnostmi zmenšit areál, 
investicemi developerů do veřejné 
infrastruktury a tak dále.

Na základě jednání s  výše zmí-
něnými subjekty jsme trvali na tom, 
aby investor zapracoval co nejvíce 
podmínek nového návrhu územního 
plánu pro tuto lokalitu. Investor po-
chopil, že připojení na silnici II/268 
je nepřekročitelný limit jakéhokoliv 

PODMÍNKY MĚSTA VŮČI INVESTOROVI
• Připojení areálu na silnici II/268 (obchvat města)
• Vybudování minimálně dvou kruhových objezdů na silnici II/268 (před 
mostem přes silnici II/610, na konci ulice Na Úvoze a diskutován byl také 
kruhový objezd u dálnice/čerpací stanice), vše dle toho, v jakém místě by 
se areál napojil a jaká by byla následná doprava
• Respektování ochranných pásem kanalizace a elektrického vedení
• Respektování podmínek architekta města na výsadbu zeleně, vybudo-
vání cyklostezky a celkové řešení pro cyklisty a pěší, dopravní napojení 
na II/268
• Zajištění odhlučnění a izolační zeleně u bytového domu č.p. 290 na 
Černé silnici
• Zajištění odhlučnění – dle výsledků studie odhlučnění – podél silnice 
II/268
• Respektování Zásad pro výstavbu města Mnichovo Hradiště z hlediska 
příspěvku na veřejnou infrastrukturu

dalšího jednání a těmto požadav-
kům vyhověl. Celý průběh jednání 
byl rovněž konzultován s architek-
tem města, který stanovil podmínky 
pro zeleň, cesty pro pěší a cyklisty, 
dopravní řešení pro automobily.

Do celého procesu stanovová-
ní podmínek je zapojen především 
architekt města, starosta města, 
vedení odboru investic a právnička 
města. Podmínky, které jsme pro in-
vestora stanovili, aby se maximálně 
snížil dopad výstavby v průmyslové 
zóně, uvádíme v samostatném boxu.

Investor mezitím podává dru-
hé podání do zjišťovacího řízení na 
záměru VGP Parku podle zákona  
o posuzování vlivů na životní prostře-
dí. Podstatnou změnou je především 
to, že zde nabízí trvalé připojení na 
silnici II/268 – tedy městský obchvat. 
Investor se zavazuje plnit většinu 
požadavků města. Město vydává vy-
jádření, kde požaduje posouzení dle 
EIA, pokud nebudou splněny jeho 
podmínky, tedy především trvalé při-
pojení na II/268. Investor nedokáže 
v průběhu zjišťovacího řízení doložit 
vlastnictví pozemků pro kruhový ob-
jezd a připojení na II/268 a Středo-
český kraj nakonec konstatuje, že 
chce záměr posoudit dle EIA.

Seznámení nově zvolených zastu-
pitelů se záměrem VGP

Po ustavujícím zastupitelstvu 
následovalo jeho další zasedání, 
kde byl schválen rozpočet. Již na 
prvním standardním jednání za-
stupitelstva byli zastupitelé pozváni 
na pracovní jednání zastupitelstva  
k VGP parku. Se záměrem investo-
ra byli obeznámeni zastupitelé na 
pracovním jednání 8. ledna 2019. 
Následovala také studijní návštěva 
zastupitelů ve VGP parku v Hrádku 
nad Nisou uskutečněná 6. února. 

Všem zastupitelům byla předána 
vyjádření architekta města a pře-
hled současného stavu projektu ve 
vztahu ke stavebnímu řízení. Rada 
města detailně téma diskutuje od 
začátku ledna.

Současný stav
Investor rozděluje záměr 

VGP parku na severní malou halu  
o výměře cca 4800 m² pro terminál 
společnosti PPL s připojením na sil-
nici II/268  (tato hala nepotřebuje ani 
zjišťovací řízení ani následnou EIA) 
a další dvě haly, které na žádost 
města zmenšuje, ale zatím nepodá-
vá žádost o zjišťovací řízení. Měst-
ská rada nechala prověřit možnosti 
stavební uzávěry či změnu využití 
průmyslové zóny zpět například na 
zemědělské využití. Všechna tato 
řešení mohou vyvolat soudní pře.  
Z důvodu dlouhodobého blokování 
pozemku státem a následné církev-
ní restituce je nejasné, jaké by bylo 
rozhodnutí soudu. Proto se rada roz-
hodla uplatňovat svá práva ve zjišťo-
vacím řízení a stavebním řízení jako 
nejbezpečnější nástroj pro hájení 
veřejného zájmu. Současně probí-
hají jednání s developerem ohledně 
urbanismu celého areálu, velikosti 
areálu a dalších zmíněných pod-
mínek města. Naše podmínky jsou 
využívány v maximální možné míře. 

Může se stát, že razance naše-
ho vyjednávání povedou i k odchodu 
investora do jiné lokality. Nebo na-
opak k vytvoření průmyslové zóny, 
která bude nejen adekvátní realizací 
platného i dokončovaného územní-
ho plánu, ale může být i přínosem 
pro město. O celé problematice bu-
deme veřejnost každopádně nadále 
informovat.

Rada města Mnichovo Hradiště

zemku také pro výstavbu bytových 
jednotek. Vlastník nechal propočí-
tat možnost pro bytovou výstavbu, 
ale dle jeho sdělení pro něj není 
výstavba bytů v této lokalitě ekono-
micky funkční. Vlastník tak přepra-
coval svůj projekt tak, aby splňoval 
podmínky stanovené městem, více 
reflektoval potřeby občanů, z urba-
nistického hlediska byl přívětivější  
a zároveň byl pro vlastníka ještě 
ekonomicky přijatelný.

Jaké změny projektu se podařilo 
prosadit?

Některé požadavky města se 
naplnit nepodařilo. Požadovali jsme 
zelenou střechu objektu, ta ale neby-
la pro vlastníka schůdná. Také nedo-
šlo k výraznějšímu snížení obchodní 
plochy. Většině dalších podmínek 
ale vlastník vyhověl, a tak oproti 
jeho původnímu návrhu došlo ke 
snížení počtu obchodních jednotek 
z pěti na čtyři (vlastník plánuje tyto 
obchody: dm drogerie, KiK, Pepco  
a Super Zoo), snížení prodejní plo-
chy z 2000 m² na 1896 m² a umís-

tění dále od ulice Víta Nejedlého, 
zmenšení reklamního totemu na 
polovinu tak, aby odpovídal dnešní-
mu stavu (poutači na druhé straně 
u obchodu Lidl), umístění zeleně  
v okolí objektu, úpravu podoby 
parkoviště, zajištění prostupnosti 
území, vybudování chodníku v ulici 
Ivana Olbrachta, obnovení pěšiny 
v kaštanové aleji, vybavení celého 
areálu mobiliářem.

Jednání probíhala ve spoluprá-
ci s architektem města a vyústila  
v dohodu o obsahu plánovací smlouvy  
a smlouvy o finančním plnění. 
Jednalo se tak o shodný postup 
uplatňovaný vůči subjektům plánu-
jícím výstavbu v Mnichově Hradišti 
podle Zásad pro výstavbu přijatých 
zastupitelstvem města. Plánova-
cí smlouva obsahuje mimo jiné 
závazek vlastníka vybudovat na 
vlastní náklady nový chodník v uli-
ci Ivana Olbrachta, obnovit pěšinu 
v kaštanové aleji a umístit v aleji  
i celém areálu mobiliář, tedy koše  
a lavičky, v provedení požadovaném 
architektem města. Povinností vlast-

níka je dále vysadit stromy a zeleň  
v okolí areálu a finančně přispět 
městu na vybudování další nezbytné 
infrastruktury v okolí, tedy především 
na rekonstrukci chodníku v ulici Víta 
Nejedlého a realizaci pěšího přecho-
du v ústí ulice Ivana Olbrachta.

Rada města po úpravách pro-
jektu a dalších zjištěních nakonec  
v lednu 2019 přijala kladné vyjádření 
k záměru obchodního objektu Ven-
do Parku a vyslovila souhlas s ob-
sahem plánovací smlouvy a smlouvy  
o finančním plnění. Obě tyto smlou-
vy bude projednávat ještě zastupi-
telstvo města na svém únorovém 
jednání, až po jeho souhlasu budou 
moci být podepsány.

Některé z obchodů plánovaných 
v novém obchodním centru sice 
představují konkurenci pro drobné 
obchodníky v centru města, za na-
bídkou jiných ale naši občané dojíž-
dějí do větších měst, a tak doufáme, 
že širší nákupní možnosti občané 
přivítají. Současně si zástupci měs-
ta nemyslí, že město je ten, kdo má 
rozhodovat o tom, jakou službu si 
klient na konci vybere. To musí být 
zákazník sám. Město, stejně jako 
majitelka sousedního domu, pak 
hodnotí pozitivně revitalizaci celého 
prostoru, který najde smysluplné 
využití a bude vlastníkem pozemku 
nadále dlouhodobě udržován.

Ondřej Lochman, starosta města
Jan Mareš, místostarosta města

Zuzana Tomášová, právnička města

Vendo Park v Jablonci nad Nisou.

S O U K R O M É

I N V E S T I C E
v mnichove hradištiˇ

V minulém vydání Kamelotu jsme předeslali, že se v tomto čísle podíváme na soukromé investice probíhající či připravované v našem městě.  
Vybrali jsme z nich tři největší, k nimž nabízíme detailní informaci o tom, jak daleko jednotlivé projekty jsou a jakým způsobem se jim věnuje 
město. Samozřejmě, že soukromých investičních záměrů je daleko více, například bychom mohli jmenovat připravovanou bytovou výstavbu  
v sousedství křižovatky ulic Sokolovské a Turnovské, v ulici Lidické nebo na konci ulice K Vořechu, vybrali jsme však ta nejsledovanější 
témata. 
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Jarní čištění města začíná
Od 22. března do 16. dubna bude 
probíhat ve městě a v místních 
částech pravidelné čištění ko-
munikací. Stejně jako v minulých 
letech bude i letos v nutných pří-
padech využito odtahu vozidel 
zaparkovaných v místech čištění. 
Vedení města proto vyzývá občany, 
aby respektovali omezení parková-
ní vyznačené dopravními značkami  
v dostatečném předstihu. V případě 

nerespektování dopravního zna-
čení budou náklady na manipulaci  
s vozidlem vyměřeny jeho vlastníkovi  
k úhradě. 

Podrobný harmonogram čištění 
dle jednotlivých ulic je uveřejněn na 
webu města.

Jaroslava Bičíková,
Odbor investic a komunál-

ního hospodářství MÚ

Nad radnicí zavlál černý prapor, zemřel 
Arnošt hrabě z Valdštejna-Vartenberka
V lednu zemřel hrabě Arnošt  
z Valdštejna-Vartenberka (Ernst 
Graf Waldstein-Wartenberg), nej-
starší přímý potomek hraběte Ma-
xmiliána z Valdštejna (Maxmilian 
Graf Waldstein), zakladatele hlavní 
rodové, takzvané mnichovohradišť-
ské linie, který odkoupil v roce 1627 
od svého vzdáleného bratrance, ge-
neralissima třicetileté války a vévody 
frýdlantského, Albrechta z Valdštej-
na (Albrecht Eussebius Fürst Wald-
stein) panství Mnichovo Hradiště. 

Následníkem přímé linie rodu 
se tak stává hrabě Karel Albrecht  
z Valdštejna (Karl Albrecht Graf 

Waldstein-Wartenberk).
Město Mnichovo Hradiště, kam 

smutná zpráva dorazila v únoru, se 
rozhodlo památku zesnulého hrabě-
te uctít vyvěšením černého praporu 
na radnici. V kostele sv. Jakuba byla 
za zemřelého rovněž sloužena zá-
dušní mše.

Životopis svého otce, který na-
leznete na straně pět tohoto vydání, 
sepsal Karel Albrecht z Valdštejna, 
do českého jazyka jej přeložila Soňa 
Švábová, správce depozitáře Státní-
ho zámku Mnichovo Hradiště.

RedakceHrabě Arnošt z Valdštejna-Vartenberka na archivní fotografii.

INZERCE

Odpadové hospodářství v roce 2018

Dopravní omezení: čekají 
nás u nádraží i na náměstí
V březnu budou zahájeny práce na 
výměně kanalizační stoky a vodo-
vodního řadu v prostoru Masaryko-
va náměstí. V této souvislosti bude  
v prvních třech březnových týdnech 
uzavřena silnice II/610 v prostoru  
u lékárny U Zlatého lva, čp. 692. 
Postupně s prováděním prací budou 
následovat další dopravní omezení 
na náměstí (přesuny odjezdových 
a příjezdových stání autobusů, 
uzavření části parkoviště před ob-
jektem Klubu, čp. 299). Investorem 
této stavby je společnost Vodovody 
a kanalizace Mladá Boleslav, práce 
jsou plánovány do června tohoto 
roku. Navazovat budou výměny ka-
belových vedení společnosti ČEZ 
Distribuce.

Současně s pracemi na náměstí 
budou v březnu zahájeny dvě stav-
by v lokalitě ulic Dvořákova a Jana 
Švermy. Jedná se o stavbu pře-
stupního terminálu veřejné dopravy,  
v rámci které bude nejdříve uzavřen 
prostor před nádražím a část Dvořá-
kovy ulice (se zachováním přístupů 

k nemovitostem, přičemž přístup 
k nádražní budově bude dočasně 
zřízen přes parčík v Dvořákově uli-
ci). Po vybudování této části stavby 
bude prostor zpřístupněn a uzavřena 
bude zbývající část Dvořákovy ulice 
ve směru k Jiráskově ulici. Druhá 
stavba se týká ulice Jana Švermy, 
kde dojde k postupným částečným 
uzavírkám při opravách chodníků, 
součástí této stavby je i rekonstruk-
ce chodníku ve Veselé, kde bude též 
nutné počítat s dílčími omezeními  
v dopravě, a to v páteřní ulici 5. květ-
na.

Dopravní omezení jsou v této 
době projednávána s příslušnými 
institucemi (dopravní inspektorát, 
správci komunikací, silniční správní 
úřad) a může dojít k drobným změ-
nám. Doporučujeme řidičům respek-
tovat dočasné dopravní značení  
a objízdné trasy.

Pavel Král,
odbor investic a komunálního 

hospodářství MÚ

Začátek nového roku je vždy obdobím, kdy 
se vyhodnocuje rok uplynulý, takže uvádíme 
pár čísel, která se týkají odpadového hos-
podářství v roce 2018. V Mnichově Hradišti  
a místních částech se sváží následující ko-
modity. 

Komunální odpad – svozy probíhají pravi-
delně každý týden, celkem je cca 2500 popel-
nic a 100 kontejnerů. 

Plasty – svozový den je středa, máme 52 
hnízd s celkovým počtem 83 kontejnerů. Plas-
ty je možné odevzdat i na sběrném dvoře.

Papír – svozový den je čtvrtek, máme 38 
hnízd s celkovým počtem 44 kontejnerů. Papír 
je možné odevzdat i na sběrném dvoře nebo 
ve výkupu surovin VTOS v ulici Obránců míru. 
Papír je pravidelně sbírán rovněž na školách, 
do sběru jsou zapojeny základní školy So-
kolovská, Studentská, Základní škola a MŠ 
Veselá, Mateřské školy Mírová a Jaselská. Za 
rok školy nasbíraly 40 350 t papíru.

Sklo – svozy probíhají jednou za čtrnáct 
dní, každé sudé pondělí, máme 28 hnízd  
s celkovým počtem 29 kontejnerů. Sklo je 
možné odevzdat i na sběrném dvoře.

Nápojové kartony – svozy jsou provádě-
ny nepravidelně jednou měsíčně dle možnos-
tí a potřeby. Nyní máme pouze čtyři hnízda  
s celkovým počtem šest kontejnerů. Měs-
to neplánuje rozšíření sítě, neboť nápojové 
kartony se dají odkládat i do plastů. Cena za 
svoz kontejnerů na plasty je nižší než cena za 

ODPADY V ČÍSLECH
Celkem bylo zlikvidováno:

1 940,120 t směsného komunálního odpadu
   169,845 t papíru
   113,049 t plastů
   103,748 t skla

     44,190 t textilu
31,897 t kovů

       2,309 t tetrapacků

Dalších cca 1500 tun odpadu se odvezlo ze 
sběrného dvora v Hrnčířské ulici.

svoz nápojových kartonů a na rozdíl od tetra-
packů za svoz plastů dostává město odměnu 
od svozové společnosti.

Textil – svozovým dnem je zpravidla pá-
tek, máme čtyři hnízda s celkovým počtem pět 
kontejnerů. Svozy provádí společnost Dima-
tex a textil je po vytřídění buď předán charitě, 
nebo dále zpracován. Textil lze odevzdat i na 
sběrném dvoře.

Elektro – svozy jsou prováděny podle po-
třeby, máme tři kontejnery na třech místech 
a ve vestibulu městského úřadu je umístěn 
Ebox. Kontejnery jsou společnosti Asekol, 
která se zabývá zpětným odběrem elektra. 
Také veškeré elektro lze odevzdat na sběr-
ném dvoře.

Místní poplatek za odpady v roce 2018 
byl 500 Kč na občana s trvalým pobytem  
v Mnichově Hradišti a místních částech nebo 

500 Kč na nemovitost. V tomto poplatku je za-
hrnut svoz komunálního odpadu, svoz třídě-
ného odpadu a možnost ukládání odpadu ve 
sběrném dvoře zdarma (s výjimkou stavební 
sutě, která je zpoplatněna pro všechny). Do 
městského systému odpadového hospodář-
ství jsou zahrnuti pouze občané, nikoliv firmy. 
Ty neplatí městu žádný poplatek za odpady,  
a proto nesmí pro firemní odpad využívat kon-
tejnery na tříděný odpad a odpady na sběr-
ném dvoře odkládají pouze za úhradu. 

Za třídění odpadu dostalo město odmě-
ny od svozové společnosti Compag Mladá 
Boleslav ve výši 261 545 Kč a od společnosti 
EKO-KOM ve výši 896 068 Kč. 

Bohužel na území města jsou opakova-
ně zakládány černé skládky, jejich úklid stál  
v loňském roce 52 tisíc Kč.

Závěrem zveme všechny dobrovolníky 
k účasti na každoroční akci Ukliďme Česko, 
která se letos bude konat v sobotu 6. dubna. 
Další informace budeme zveřejňovat prů-
běžně na stránkách města, na Facebooku  
a v městském rozhlase. 

Upozornění: Od 15. března bude zrušena 
pevná linka na sběrný dvůr v Hrnčířské ulici. 
Nadále bude platný pouze telefon 724 345 
151.

Dana Stránská,
odbor investic 

a komunálního hospodářství MÚ

Provoz rezervačního systému 
Klubu konečně zahájen!
Počátkem února byl v městském in-
formačním centru zahájen předpro-
dej vstupenek do městského kina. 
Jedná se o první fázi v postupném 
zavádění rezervačního systému do 
městského kina a divadla. Dále se 
můžete těšit na online rezervace 
do kina a počítáme i se spuštěním 
online rezervací a prodeje vstupe-
nek v infocentru také do městského 
divadla. Například vstupenky na 
představení Hrdý Budžes, které se 
v městském divadle odehraje 20. 
listopadu, jsou již nyní v předpro-

deji. V neposlední řadě chystáme 
zavedení platební brány, aby bylo 
možné si vstupenky přes internet  
v pohodlí domova zaplatit i vytisk-
nout. O všech novinkách vás samo-
zřejmě budeme informovat a věříme, 
že nové možnosti, které rezervační 
systém přinese, rádi využijete při 
rezervaci či nákupu vstupenek na 
divadelní představení či filmové pro-
jekce, které pro vás připravujeme.

Tomáš Hejdrych,
Městské informační centrum

Černá skládka ve Veselé
O prvním únorovém víkendu obyva-
telé Veselé ohlásili černou skládku 
u trati. Město odpad sestávající ze-
jména z obalů od potravin zlikvido-
valo, úklidová firma však na místě 
zajistila vícero materiálů s adresou 
cirkusu Ohana, který tou dobou 
vystupoval v Mladé Boleslavi. Věc 
byla vyřešena krátce po zveřejnění 
incidentu na facebookovém profilu 
města. Zástupci cirkusu se k věci 
postavili čelem, konstatovali, že na 
vině byli nezodpovědní brigádníci 
a nabídli zajištění úklidu či finanční 

kompenzaci. „Zástupci cirkusu již za 
likvidaci odpadu zaplatili, současně 
je proti nim vedeno správní řízení. 
Černé skládky a nepořádek kolem 
cest nás strašně štvou. Mohli jsme 
věc nechat být, to by však nemělo 
výchovný účinek. Nadále chceme 
řešit černé skládky nekompromisně 
a budeme se snažit, aby ti, jejichž 
odpad skončí mimo popelnice či 
sběrný dvůr, byli řádně potrestáni,“ 
komentuje místostarosta Jan Mareš.

Redakce

Budeme v Hradišti 
potřebovat novou školu?
Školství a vzdělávání je oblast, která  
se dynamicky rozvíjí – v rovině celo-
státní i té místní – a tím před nás kla-
de stále nové výzvy. Poté, co jsme 
zajistili dostatek míst v mateřských 
školách a čilý stavební ruch v Mí-
rové ulici je reálným příslibem toho, 
že příští jaro už tu děti budou chodit 
do nové jídelny, je třeba vytvořit kon-
cept rozvoje mnichovohradišťských 
základních škol.

Současná kapacita škol umož-
ňuje městu splnit legislativní po-
vinnost a zajistit místa v lavicích 
dětem s trvalým bydlištěm v katastru 
Mnichova Hradiště – vlastně by-
chom tedy nemuseli mít problém…  
V posledních letech se ale prohlu-
buje trend, kdy do Hradiště vozí své 
ratolesti i rodiče s trvalým bydlištěm 
v okolních obcích, kde je škola k dis-
pozici. Mnichovohradišťské školy se 
tedy stávají školami spádovými, což 
je vlastně dobrá zpráva, protože to 
svědčí o jejich pozitivním vnímání 
mezi rodičovskou veřejností, na dru-
hé straně ale není divu, že kapacita 
přestává stačit.

Pro školní rok 2019/2020 se již 
našlo řešení – dostatečná rezerva 
vznikne vytvořením učebny v prosto-
rách haly BIOS (až dubnový zápis 

prvňáčků ukáže, zda bude opravdu 
nutné tuto možnost využít), zároveň 
ale bude třeba nastavit pravidla pro 
přijímání dětí z obcí provozujících 
vlastní školu. Současně probíhá pro-
věřování možných variant pro střed-
nědobý horizont, tedy dobu za dva 
až tři roky. V tuto chvíli se jeví jako 
nejschůdnější dočasné využití mo-
bilních modulů pro tři až čtyři třídy. 

Zásadní je ale dlouhodobá 
perspektiva – očekáváme, že tým 
MAPu Mnichovohradišťsko pomů-
že s formulací potřeb místních škol  
s prognózou  minimálně deseti let 
– již nyní je ale jasné, že se bude 
muset stavět: třeba nová patrová 
budova na místě dnešního pavi-
lonku Chanos, třeba nové křídlo 
školní budovy ve Studentské ulici… 
Uvádím jen příklady možností, pro-
tože učinit takto zásadní rozhodnutí 
nezvládnou radní sami (byť se pro-
blematikou dlouhodobě intenzivně 
zabývají), nýbrž pouze ve spolupráci 
s komisí pro vzdělání, sport a zá-
jmovou činnost, MAPem, zastupiteli 
i  vedením místních škol a jejich pe-
dagogy.

Lenka Sosnovcová,
radní a ředitelka GMH
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Desítky sborů po republice zazpívají na pomoc UNICEF
Více než stovka pěveckých sborů se 
letos 20. března symbolicky spojí, 
aby společně pomohly dobré věci. 
Skrze koncerty po celé zemi podpoří 
projekt Dobrý start do života orga-
nizace UNICEF na pomoc malým 
dětem v nejchudších zemích světa.

„Ve světě je spousta dětí, které 
vyrůstají v hodně špatných podmín-
kách, v chudobě, kterou si ani nedo-
vedeme představit, často jim chybí 
i ty nejzákladnější věci. Když o tom 
tak člověk přemýšlí, je mu z toho 
smutno. A to se stalo i mně, proto-
že jsem si uvědomila, že zatímco 
ony kolikrát nemají nic, já jsem jako 
malá měla obrazně řečeno všechno. 
Bylo mi líto, že alespoň trochu z toho 
mého štěstí jim nemůžu dát. Nebo 
snad ano?“ vzpomíná na zrod my-
šlenky projektu Zpíváme pro Unicef 
jeho autorka Petra Hejlová.

V Česku mají pěvecké sbory 
velkou tradici a bohatou členskou 
základnu. To potvrzuje i zkušenost 
zakladatelky iniciativy. „Velkou zá-
sluhu na mém skvělém dětství má 
pěvecký sbor Zvonky, v němž jsem 
prakticky vyrostla. Je s ním spjata 
spousta nezapomenutelných zážitků 
a přátelství na celý život. A tak mě 
napadlo, že by právě sbory mohly 
být prostředkem, jak pomoci dětem, 
které měly v životě méně štěstí,“ vy-

světluje Hejlová.
Zpíváme pro Unicef zaštítí 

březnové koncerty po celé zemi.  
V Praze, Plzni, Ostravě, ale i v řadě 
menších měst. „Aktuálně máme 
zapojených 161 sborů v 61 kon-
certech, což je skvělé číslo. Ohlas 
ze strany sborů nás nesmírně těší, 
věříme, že do března ještě nějací 
přihlášení přibudou, a díky tomu se 
nám povede vybrat krásná částka,“ 
říká Hejlová. Na koncertech se bude 
vybírat vstupné ve výši 50 korun, 
dobrovolně i větší. Výtěžek pomůže 
dětem v rámci programu Dobrý start 
do života.

O programu
Na celém světě zemře každý 

den mnoho dětí ve věku do pěti let,  
z toho sedm tisíc novorozenců. Mno-
ho jich umírá v prvním měsíci života, 
někteří se nedožijí ani svého druhé-
ho dne. Až 46 % úmrtí nastává při 
porodu nebo bezprostředně po něm.

Na vině jsou komplikace spoje-
né s nízkou nebo dokonce žádnou 
dostupností zdravotní péče a vyško-
lených zdravotníků, infekce či nemo-
ci, proti kterým ale existuje očkování 
nebo léky. Problémem jsou také 
hygienické podmínky a nedostatek 
potřebného vybavení (bezpečný 
zdroj čisté vody, mýdlo na mytí ru-

kou, generátor elektřiny, porodnické 
a diagnostické nástroje, deka nebo 
alespoň kus čisté látky na zabalení 
miminka apod.), podvýživa i nevzdě-
lanost matek.

Program Dobrý start do života 

míří právě na tyto oblasti. Jeho cí-
lem je zabránit zbytečným úmrtím 
nejmenších dětí a zajistit jim tak 
bezpečný vstup do života.

Kristýna Motlová

DOBRÝ START DO ŽIVOTA
Program Dobrý start do života se snaží pomoci těm nejpotřebnějším na-
příklad zajištěním vyškolených pracovníků nemocnic a zdravotnických 
center, lepší zdravotní péčí o matku i dítě před porodem, při porodu a po 
něm (včetně očkování i řádné registrace dítěte při narození), základního 
vybavení novorozeneckých oddělení nemocnic v nejchudších zemích 
světa (včetně zdroje pitné vody) nebo osvětou zaměřenou na správnou 
péči o děti.

Za peníze, kterými přispějete při vstupu na koncert, se nakoupí například:
• kostka mýdla (1 ks = cca 3 Kč), 
• výbava porodní asistentky pro 1 bezpečný porod (těhotenský stetoskop  
a sterilní chirurgický oděv; 1 sada = 110 Kč), 
• očkování proti neonatálnímu tetanu pro těhotnou ženu (3 dávky vakcíny, 
jehla, box pro bezpečnou likvidaci biologického materiálu = 13 Kč),
• test na zjištění HIV (2 ks dostačující pro 1 budoucí matku = cca 30 Kč), 
• základní antibiotika pro novorozence (pro 1 dítě = cca 8 Kč), 
• očkování proti spalničkám (vakcína pro 1 dítě = cca 9 Kč), 
• očkování proti dětské obrně (vakcína pro 1 dítě = cca 14 Kč), 
• registrace při narození, včetně zkráceného rodného listu (pro 1 dítě = 
cca 25 Kč), 
• hřejivá vlněná deka (1 ks = 156 Kč), 
• porodní lůžko pro sterilní a bezpečný porod (1 ks = 14 409 Kč),
• tablety na čištění vody (1 tableta k vyčištění 4 – 5 litrů vody = cca 9 Kč)

Městská knihovna hledá 
dobrovolníky všeho věku
Jste rádi mezi lidmi, rádi se účast-
níte kulturních akcí a chtěli byste se 
podílet na jejich přípravě a průběhu? 
Zajímá vás zákulisí naší knihovny, 
jak naše akce vznikají a máte dobré 
nápady? Pokud si aspoň na některé 
otázky odpovíte ano, hledáme právě 
VÁS! Pokud rádi opustíte svůj ste-
reotyp a zažijete něco nového, těší-
me se právě na vás.

Protože se počet našich akcí 
zvyšuje a jsme na ně pořád jen tři, 
uvítaly bychom občas dobrovolníky 

(i jeden by stačil) všech věkových 
skupin (15–100 let). Budeme rádi, 
když napíšete na adresu: knihov-
na@mnhradiste.cz, můžete se kdy-
koliv zastavit nebo zavolat na číslo 
326 776 738. Odpovíme na všech-
ny vaše dotazy a můžeme navázat 
spolupráci buď jednorázovou, nebo 
i dlouhodobou, jak vám bude vyho-
vovat.

Jana Jedličková,
městská knihovna

Jaro hereckých 
osobností potřetí
V březnu bude zahájen prodej abo-
nentek na třetí sezónu přehlídky 
Jaro hereckých osobností. Tento 
rok budeme přehlídku zahajovat 
krásnou hrou Můj báječný rozvod, 
která jako by byla na míru psaná 
Elišce Balzerové. Druhá hra Sudí je 
one man show Ladislava Hampla, 
komedie o nevděčné práci fotbalo-
vého rozhodčího, kterého jen tak 
někdo neocení. Jako poslední nás 
čeká titul Hrdinové o válečných ve-
teránech v hlavních rolích s divadel-

ními veterány Miroslavem Vladykou, 
Jaroslavem Satoranským a Petrem 
Kostkou. 

Cena zvýhodněné abonentky 
na všechna tři představení činí 1 300 
Kč, předplatné bude možné zakoupit 
v kanceláři Klubu. Více informací na 
telefonním čísle 607 015 300 nebo 
přes e-mailovou adresu divadlo@
klubmh.cz.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště 

I strašidla chodí k doktorovi
V sobotu 30. března se, milé děti, 
dozvíte, jak to vypadá, když one-
mocní strašidlo. I taková ježibaba, 
hejkal nebo rusalka musí totiž chodit 
k doktorovi, když je něco trápí. A pan 
doktor František Korpus je právě ten, 
který je léčí.

Léčit taková strašidla není med, 
ale někdo to dělat musí. Myslíte, že 
se víc bojí pan doktor strašidel, nebo 
strašidla jeho? Dozvíte se to v Dok-
torské pohádce 30. března v měst-
ském divadle. Prodej vstupenek 

začíná 30 minut před představením.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště 

Kruh přátel hudby uvede 
recitál Obrazy v hudbě
Na čtvrtek 21. března si připravil 
Karel Vrtiška klavírní recitál s poetic-
kým názvem Obrazy v hudbě.

Mladý umělec je absolventem 
Hudební a taneční fakulty Akade-
mie múzických umění a také Hoch-
schule für Musik v Norimberku. Své 
první ocenění získal už v roce 1999 
a následovala celá řada cen na me-
zinárodních soutěžích. S klavírním 
recitálem se představil například na 
Mezinárodním hudebním festivalu 
Pražské jaro, v abonentních cyklech 
České filharmonie, Moravské filhar-
monie Olomouc a Filharmonie Bo-
huslava Martinů. Věnuje se i hudbě 
komorní a má za sebou významné 
koncerty v Moskvě, Rossiji, Kyotu, 
New Yorku a dalších kulturních cen-
trech. 

V klavírním recitálu, který má 
mnichovohradišťské obecenstvo 
možnost navštívit, zazní skladby od 
Josepha Haydna, Clauda Debussy-
ho, Bedřicha Smetany a Ference 
Liszta.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště 

V březnu do kin přichází 
Captain Marvel i Dumbo
Dvě filmové novinky zmíněné v titul-
ku budou zřejmě největšími březno-
vými diváckými „taháky“ (ale až po 
Ženách v běhu a Bohemian Rhap-
sody, které stále a rádi opakujeme). 
Captain Marvel v našem kině zaha-
juje svou „jízdu“ v sobotu 9. března 
a uvidíte ho ve 2D i 3D formátu, 
dabovaný i s titulky. Hraný snímek 
Dumbo režiséra Tima Burtona vstu-
puje do kin koncem března a vypráví 
o cirkusovém slůněti s obrovskýma 
ušima, díky kterým může létat a stá-
vá se slavným. Koncem měsíce vás 
také pozveme na českou romantic-
kou komedii LOVEní režiséra Karla 
Janáka (10 pravidel, jak sbalit holku, 
Snowboarďáci) – o dívce, která bez-
hlavě hledá novou lásku poté, co jí 
ženich uteče přímo od oltáře.

Kdo máte rádi francouzské ko-
medie s Christianem Clavierem (Ná-
vštěvníci), přijďte na pokračování fil-
mu Co jsme komu udělali? s názvem 
Co jsme komu zase udělali?. Tram-
poty rodičů z prvního dílu pokračují, 
když se jejich dcery i s „netradičními“ 
manžely chtějí odstěhovat z Francie.

Dále vám nabízíme tři filmové 
příběhy z kategorie nekomerčních 
titulů, vesměs historických. Životo-
pisné drama Colette: Příběh vášně 
je o bouřlivém manželství spisova-
telského páru v prostředí pařížských 
salónů a bujarých večírků první 

poloviny 20. století. Snímek Zelená 
kniha je jeden z nejdojemnějších a 
nejvtipnějších filmů letošního roku 
natočený podle skutečného příběhu 
a vypráví o přátelství slavného čer-
nošského klavíristy a jeho italského 
řidiče v prostředí amerického Jihu 
60. let 20. století. České drama 
Skleněný pokoj je oslava brněnské 
modernistické vily Tugendhat z 30. 
let, jejímž centrem je takzvaný skle-
něný pokoj. Rodina, která tu žije, 
musí prchnout před německou inva-
zí, dům je zničen, naděje však zů-
stává… Film režíroval Julius Ševčík.

Dvě středeční dopoledne nabíd-
nou filmy Psí domov a Narušitel.

V březnu vás pozveme na po-
slední cestopisnou přednášku před 
půlroční pauzou. S kytarou k nám 
přijde vyprávět o svém pěším puto-
vání Evropou až do Říma cestovatel 
Patrik Kotrba (byl u nás již v roce 
2016 s povídáním o cestě do San-
tiaga de Compostela). Přednáška 
má název Pět zemí a pěšky do Říma 
a koná se netradičně v pátek 15. 
března od 18 hodin. Zazní během ní 
písně, poezie a na plátně se budou 
střídat fotografie doprovázené pou-
tavým vyprávěním o třech letech na 
cestách.

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Laskavost, moudrost, vtip, který po-
může překonat překážky a nástrahy, 
nekonvenční přístup k životu a hlav-
ně nezdolná chuť do života. Životní 
optimismus známé spisovatelky 
Betty McDonaldové se k nám zno-
vu vrací prostřednictvím vzpomínek 
její dlouholeté přítelkyně Blanche 
Cafferové, a to v divadelní podobě.

Hra Hodně smíchu a pár slz vy-
práví vtipný a laskavý příběh života 
slavné spisovatelky plný optimizmu 

a je hereckou příležitostí pro dvě 
skvělé herečky, Carmen Mayerovou 
a její dceru Terezu Kostkovou. Hru-
režíroval divadelní matador Jaromír 
Pleskot.

Představení v rámci divadelního 
předplatného se odehraje 4. března 
v městském divadle, a to od 19 ho-
din. 

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Matka s dcerou 
na jednom jevišti

Hrdý Budžes se vrací
Po deseti letech v Mnichově Hradi-
šti znovu uvedeme známou komedii 
Hrdý Budžes s Bárou Hrzánovou, 
která byla za tuto roli oceněná roku 
2003 Thálií v hlavní roli. 

Některým není tento kultov-
ní kousek vyprávějící osudy malé 
Helenky, která s dětskou naivitou 
a upřímností popisuje svůj život v 
době normalizace, třeba předsta-
vovat. Na pozadí prostředí školy a 
divadla v jednom nejmenovaném 
okresním městě se odvíjí sled ko-
mických příhod, trapných zážitků, 
drobných i větších neštěstí, které 
Helenka nejen prožívá, ale zároveň 
je s bezprostředností svému věku 
vlastní hodnotí a komentuje.

Představení uvedeme 20. listo-

padu, vstupenky jsou již v prodeji v 
informačním centru.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště 

Dárek k MDŽ: Film Ženy v běhu 
pro ženy v místním kině zdarma
U příležitosti Mezinárodního dne 
žen pozve vedení města v pátek  
8. března od 20 hodin všechny 
ženy a dívky do městského kina na 
úspěšnou českou komedii Martina 
Horského Ženy v běhu s plejádou 
známých českých hereček (Ada-
movská, Kostková, Kubařová, Bo-
ková) a skvělým Ondřejem Vetchým  
v hlavních rolích, a to zdarma. Muži 
jsou samozřejmě také srdečně zváni 
(vstupné pro ně činí 130 Kč). Před 

zahájením filmu budou diváci přiví-
táni zástupci radnice.

Lístky si můžete vyzvednout či 
koupit v kanceláři infocentra nebo na 
pokladně kina. Vstupenky budou na 
místa. Vzhledem k atraktivitě akce 
očekáváme velký zájem, proto se 
zajištěním vstupenek neváhejte! 
Kapacita kina je 151 míst a 20 pří-
stavků.

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Klub hledá nové kolegy
Klub Mnichovo Hradiště spravující 
městské divadlo, kino a informační 
centrum hledá nové posily do týmu. 
Nabízíme práci na DPP v přátel-
ském kolektivu, možnost dlouhodo-
bé spolupráce, dobré finanční ohod-
nocení a benefity. Nabízené pozice 
jsou vhodné i pro studenty. Hledáme 
kolegy na následující pozice: 
• pracovník městského infocentra
• průvodce
• pořadatel kulturních akcí
• promítač v kině

Nabízíme zajímavou práci, od-
borné zaškolení, mzdu od 100 Kč/
hod., navíc odměny dle výkonu a za 
práci nad rámec, volné vstupenky 

na kulturní akce, práci v příjemném 
mladém kolektivu. Požadujeme zna-
lost práce na PC, samostatnost, fle-
xibilitu a časovou pružnost, příjemné 
vystupování, ochotu učit se novým 
věcem, výhodou je znalost angličtiny 
či němčiny. Nástup je možný ihned 
nebo dle domluvy.

V případě dotazů pište na domi-
nik.maly@klubmh.cz či volejte 735 
225 225. Životopis s krátkým moti-
vačním dopisem zašlete do 31. břez-
na 2019 na tutéž mailovou adresu, 
poštou či osobně zaneste do budovy 
Klubu na Masarykově náměstí.

Redakce



Staroslavná vlastenecko-dobročinná obec baráč-
níků Mnichovo Hradiště blahopřeje svým členkám, 

které v měsíci březnu oslaví své narozeniny.

   Josef Formáček

   Blažena Jilečková

   Ing. Vlastimil Mráz

Přejeme vše dobré a hodně zdraví do dalších let.

Vladimír Kiseljov – Malba je akupunktura duše
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Mnichovohradišťští čtou dětem
V lednu jsme v knihovně obnovili 
oblíbený cyklus čtení pohádek pro 
nejmenší. Čtení mají děti rády, po-
slouchají, malují si, hrají si, někdy  
i vyrábějí. Odpoledne v knihovně si 
ale oblíbily i maminky, které můžou 
zůstat a stát se tak pro jednou také 
posluchačkami, nebo si během ho-
diny, kdy je o jejich ratolesti postará-
no, mohou třeba opatřit nákup či si 
prostě odpočinout od rodičovských 
povinností.

U příležitosti letošního výročí 
740 let od první zmínky o Mnicho-
vě Hradišti budou dětem číst před-
stavitelé města a různých místních 
organizací. Kromě letních prázdnin 
se v knihovně takto setkáme každý 
měsíc. Děti tak kromě poslechu po-
hádek trochu poznají zajímavé lidi, 
kteří se starají o chod města nebo 
se ve svém volném čase starají  
o to, aby se mladí Mnichovohradiš-
ťáci nenudili.

Kdo jiný mohl náš letošní výji-

mečný cyklus zahájit než starosta 
města Ondřej Lochman. Pan sta-
rosta přinesl svou oblíbenou dět-
skou knížku, malým posluchačům 
z ní přečetl pohádku Dlouhý, Široký  
a Bystrozraký. Vyprávění plné 
zvláštních výrazů, které už dnes 
jen tak neuslyšíme, si žádalo velkou 
spolupráci mezi panem starostou, 
dětmi a leckdy i dospělými poslucha-

či. Mnohá dětská vysvětlení význa-
mu použitých archaismů vykouzlila 
upřímný úsměv na tvářích všech pří-
tomných. Malí posluchači neodešli  
s prázdnou, každý dostal kromě 
malého balíčku domácích sušenek 
ještě klíčenku se znakem našeho 
města.

Také únorové setkání se neslo 
ve velmi milé atmosféře. Z knížky 

Z deníku kocoura Modroočka před-
čítala paní Jana Dumková, vedoucí 
městského muzea. Při poslechu si 
děti vybarvovaly kočičí omalovánky, 
a v přestávkách mezi jednotlivými 
kapitolami se dokonce samy promě-
ňovaly v kočky, které prskaly, zatína-
ly drápky a protahovaly se a každá 
měla své kočičí jméno. Knihovna tak 
byla rázem plná Modroočků, Hně-
doočků a Šedoočků. I jedna vzácná 
Zelenoočka se tady našla. Lepší za-
končení odpoledne než čokoládové 
kočičí jazýčky tak snad ani nemohlo 
být.

Kdo bude číst příště? Všechny 
děti to mohou přijít samy zjistit ve 
středu 20. března v 17 hodin. Po-
zvánky najdete v místních školách, 
školkách, v knihovně nebo na webo-
vých stránkách města v kalendáři 
akcí.

Kateřina Vítová,
městská knihovna

ZUŠ získala prostředky z EU na obohacení výuky
Tato akce začala již v loňském škol-
ním roce, kdy dostaly základní umě-
lecké školy možnost dosáhnout na 
podporu z EU v podobě nemalých 
finančních dotací. Právě o ty jsme 
zažádali a podařilo se nám je získat. 

Ředitelka školy zažádala o dota-
ce s myšlenkou pomoci výtvarnému 
oboru získat technické vybavení pro 
práci v oblasti umění a designu, po-
čítačové grafiky, fotografování apod. 
Ukázalo se však, že můžeme získat 
prostředky i pro ostatní umělecké 
obory a také na akce pro veřejnost, 
například provoz  galerie, projektové 
dny ve škole i mimo školu a mnohé 
další. Ačkoli je celá věc administra-
tivně velmi náročná a má tvrdá pra-

vidla, nezalekli jsme se. Do práce se 
zapojily učitelky Eva Ševců, Lenka 
Kancnýřová, Monika Michalcová, na 
pobočce v Bakově nad Jizerou Ale-
na Hejlová a pouští se do ní i  Diana 
Jermářová v hudební nauce a Kris-
týna Müllerová, vedoucí tanečního 
oboru, a další. Ekonomka školy Jitka 
Filsaková vytvořila systém pro vyúč-
tování celé věci. 

Již od října 2018 se nám tak 
daří obohacovat vzdělávání v ZUŠ 
zajímavým způsobem, a to ke  
spokojenosti učitelů, žáků i jejich 
rodičů.

Eva Ševců,
ZUŠ Mnichovo Hradště

Od ledna řeší žáci výtvarného oboru ZUŠ  designérské úkoly pomocí IT 
techniky. Vytváří objekty, zátiší, obrazy, fotografují je a přenáší do počítačů, 
kde hledají a snaží se s plným nasazením v grafických editorech. S prvními 
kroky v náročnějších programech nám pomáhá architekt a designér žijící  
v našem městě MgA. Pavel Ševců a učitel informatiky Ing. František Vodvářka.

Ráda bych vám představila malíře, 
performera, spisovatele, režiséra  
a scénografa Vladimíra Kiseljova.

Vladimír je skutečně renesanční 
osobnost, pro kterou je umělecká 
tvorba životní cestou a posláním. 
Ve svém díle zhmotňuje a propoju-
je hudbu, barvy, filozofii, mytologii, 
pohyb, prostor a čas. Kiseljovovy ob-
razy propojují všechny lidské smysly  
a vyjadřují synestetické vnímání 
světa.

Autor vydal knihu Mysteria Ri-
charda Wagnera v obrazech. Dru-
hou knihu pod názvem 22 portrétů – 
All star team vydává letos v červnu. 
V roce 2018 byl vyznamenán cenou 
Goldene W za svou uměleckou  
a vědeckou činnost spojenou s dí-
lem Richarda Wagnera. Tuto cenu 
obdrželo zatím jen pět lidí na světě, 
všichni ze západní Evropy a ve věku 
nad 60 let (Kiseljov letos oslavil 35. 

narozeniny, pozn. red.).
Kiseljov dosud uspořádal přes 

90 samostatných výstav. Patří mezi 
ně i účast na Mezinárodním biená-
le současného umění ve Florencii  
v roce 2009, výstavy obrazů v Berlí-
ně, Vídni, Kodani, Lipsku, Praze atd. 
Realizoval též deset rozměrných 
nástěnných maleb, z nichž největší 

vznikla v roce 2015 v podchodu vla-
kového nádraží v Tišnově na ploše 
600 m² a je provázena neustále zně-
jící hudbou.

Aktuální výstava Malba je aku-
punktura duše, která je k vidění od 
13. února v Galerii Ateliéru Konírna, 
je souborem 24 maleb. Obrazy pů-
sobí zdánlivě jednoduchým dojmem, 

avšak skrývá se za nimi mnoho 
hlubších významů a vrstev. Tvůrce 
pracuje s archetypy, do kterých pro-
jektuje svébytné vnímání univerza. 
Mimo archetypy jsou zde k vidění 
minimalistické krajiny, které jsou 
pro umělce symbolickým vyjádře-
ním vnitřního vesmíru. Energetické 
působení míst v krajině Kiseljov cítí 
a přenáší skrze svou osobní zku-
šenost do obrazů. Máchovo jezero  
a Hrad Bezděz patří k jeho oblíbe-
ným místům kvůli atmosféře mystic-
kého klidu, která napomáhá vynořo-
vání niterných obsahů. Tyto obrazy 
nutí člověka k zamyšlení nad jeho 
vlastní vnitřní a vnější krajinou. Své-
bytným způsobem odkrývají povahu 
současného světa, do kterého se 
však promítá autorovo mytologické  
a symbolistní vnímání.

 Michaela Soukupová

Březen – měsíc čtenářů v naší knihovně
Letošní rok jsme se v knihovně 
opět rozhodly připojit k celostátní 
akci Březen – měsíc čtenářů, která 
se snaží připomínat, že čtení knih 
je i v dnešní době moderní a zá-
bavné. A protože knihy jsou drahé  
a ne všichni si je mohou kupovat, od 
toho jsme tady my a naše knihovna. 
Městský úřad nám poskytuje každý 
rok dostatečné finanční příspěvky, 
a tak nám neunikne skoro žádná z 
novinek, ale zároveň u nás najdete i 
léty prověřené knižní i autorské stáli-
ce. A k tomu všemu jsme si pro vás 
připravili zajímavý program.

Čekají vás „Čtvrtky s překvape-
ním“: Po celý březen, vždy ve čtvr-
tek, vám bude knihy půjčovat člověk, 
kterého jistě znáte podle jeho práce 
pro město. Pokud jste zvědaví, jak 
tento člověk vypadá, přijďte si vy-
půjčit knihy nebo přečíst noviny a 
časopisy a můžete se u nás setkat 
s panem starostou Ondřejem Lo-
chmanem, paní tajemnicí městské-
ho úřadu Kamilou Galetkovou, jed-
natelem Klubu panem Dominikem 
Malým nebo třeba s šéfredaktorem 
Kamelotu panem Martinem Weis-
sem. Přesné datum jejich účinková-

ní u nás vám neprozradíme, přijďte 
se sami přesvědčit ve čtvrtek 7., 14., 
21. nebo 28. března.

Na 18. března chystáme rovněž 
další pořad Listování oblíbeného 
herce Lukáše Hejlíka.

Mladší děti se v březnu v 
knihovně opět sejdou se zajímavou 
mnichovohradišťskou osobností, 
která jim bude předčítat pohádky. 
Přesné datum konání bude uveřej-
něno v kalendáři akcí na webových 
stránkách města.

Poslední pátek v měsíci je již 
tradičně vyhrazen pro Noc s Ande-

rsenem, tedy pro pohádkové odpo-
ledne a večer, kdy malí čtenáři plní 
v knihovně zábavné úkoly spojené s 
knihami. Vše je zakončeno společ-
ným spaním mezi knihami.

Doufáme, že si z naší březno-
vé nabídky každý vybere. Když ne 
některou ze zmíněných akcí, tak 
třeba alespoň z pestré nabídky no-
vých knih. A že jich v březnu nebude 
málo!

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Jana Jedličková,
městská knihovna Arnošt hrabě z Valdštejna-

-Vartenberka (1925–2019)
V nedožitých 94 letech zemřel ve 
Vídni 21. ledna 2019 Dkfm. Dr. (titul 
ekonoma) Arnošt Valdštejn-Varten-
berk. Stalo se tak v kruhu rodinném 
s milostí a bez utrpení v zaopatření 
svátosti katolické církve. Jako hlava 
nejstaršího slovanského rodu v Če-
chách platil za „doyena“ (mluvčího, 
nejstaršího) české šlechty. Jeho 
život a působení bylo zasvěceno 
usmíření mezi národy a laické apo-
štolské službě katolické církve v celé 
Evropě.

Narodil se roku 1925 v Doksech 
jako dědic rozsáhlého valdštejnské-
ho panství. Již jako dítě zažil stupňu-
jící se napětí mezi národy, ale také 
ostré odsouzení každého nacionál-
ního šovinismu, a to skrze svého 
otce Karla z Valdštejna, který jednou 
řekl: „Nacionalismus je náhled na 
svět pro cvičitele a špatné básníky.“

Během německé okupace ved-
ly antifašistické postoje jeho rodiny 
k nevídaným situacím. Jeho otec 
byl v úzkém kontaktu se „Spiklenci  
z 20. července“ proti Hitlerovi, kteří 
jej dokonce navštívili na jeho zám-
ku v Doksech. Nakonec dvě třetiny 
zámku zabrala SS, ve zbylé třetině 
žila rodina ukrývající  jednoho Žida 
a Angličanku. Když SS objevila na 
půdě obraz Hitlera, který Arnošt se 
svým bratrem při cvičném střílení  
zasáhl, byl málem zajat.

Ve 40. letech, po válce, skon-
čil Arnošt jako utečenec před ko-
munismem v Rakousku, a to bez 
prostředků. Jeho rodina, nejstarší 
ještě existující slovanský šlechtický 
rod v Čechách, byla vyhnána jako 
„sudetoněmecká“ a „cizinecká“ –  
v duchu mnoha kafkovských proudů 
tehdejší doby. Díky této zkušenosti 
se stal  Arnošt dlouholetým průkop-
níkem boje proti nacionalistickému 
šovinismu a za usmíření národů. 
Hrál též klíčovou roli v 70. letech 
minulého století při vyřešení sporu 
o německo-slovinské místní značení 
Korutan.

Arnošt Valdštejn se oženil  
v roce 1954 s Marií hraběnkou 
Henckel-Donnersmark a narodili 
se jim dva synové, Karel Albrecht  
a Lazarus. Přestěhovali se do Koru-
tan, kde se Arnošt do tamního dění 
zapojil zpočátku jako řidič vozící 
přednášející na nedělní přednášky 
ve farních sálech, velmi záhy se sám 
stal přednášejícím.

V roce 1962 intensivně pomá-

hal při přípravě Katolických dnů  
v Rakousku a v roce 1969 se rozhodu-
jícím způsobem podílel, především  
v rámci dění ve farnostech, na inicia-
tivě vedoucí k usmíření a novým ak-
tivitám porozumění mezi německými 
a slovinskými lidovými spolky v Ko-
rutanech a tamní diecézní synodou 
(poradním orgánem biskupa). Šlo  
o velké vítězství, neboť mimo far-
nosti se rozžehl nesmiřitelný spor  
o místní značení a mezi lidovými 
spolky jinak vznikaly velké bariéry.

Tehdejší socialistický spolko-
vý kancléř Bruno Kreisky povolal  
v této záležitosti Arnošta z Valdštejna  
a Valentina Inzko, tyto dva úzce 
spřátelené představitele farního 
hnutí  „Usmíření lidových spolků“ do 
státní komise pro místní značení. To 
vedlo k tomu, že se nakonec poda-
řilo v křesťanském duchu skutečně 
prosadit usmíření, které se postupně 
rozšířilo po celé zemi.

Od roku 1972 do roku 1985 byl 
Arnošt z Valdštejna presidentem  
„Katolické akce“ (sdružení pro laiky 
při diecézi) v Gurku a od roku 1986 
do roku 1990 prezidentem Katolické 
rady laiků Rakouska, jejímž aktiv-
ním čestným prezidentem zůstal až 
do své smrti. Od roku 1988 do roku 
1992 fungoval mimo jiné jako prezi-
dent evropského laického hnutí, tedy 
prakticky byl nejvyšším představite-
lem laického hnutí v Evropě a této 
funkce v době železné opony využí-
val i v zemích východního bloku, kde 
farní laické hnutí zakládal, rozvíjel   
a podporoval. Jeho aktivity byly pře-
devším intenzivní v Čechách, i v ča-
sech komunismu fungoval  jako tajný 
kurýr mezi kardinálem Tomáškem  
a  Vatikánem.

Díky této činnosti a úspěchům  
byl Arnošt z Valdštejna vyznamenán 
svatou stolicí jako nositel komtur-
ského kříže s hvězdou papežského 
řádu Sv. Řehoře, komturského kříže 
papežského řádu Sv. Silvestra, spol-
kovou zemí Korutany jako nositel 
velkého zlatého čestného vyzname-
nání Korutan, diecézí Gurk jako no-
sitel zlaté medaile Hemma a Lidovou 
radou korutanských Slovinců jako 
nositel plakety Andreje Einspielera. 

Ostatky Arnošta z Valdštejna 
byly, na jeho osobní přání, uloženy 
v rodinné hrobce v Doksech.

Karel Albrecht z Valdštejna

ZŠ Švermova v knihovně
V úterý 22. ledna odpoledne navští-
vilo  městskou knihovnu dvanáct dětí 
ze Základní školy Švermova v Mni-
chově Hradišti, některé z nich úplně 
poprvé. Dětem ve věku od sedmi do 
čtrnácti let dala paní knihovnice z 
dětského oddělení tipy na četbu, kte-
rá by se jim mohla líbit, přečetla úry-
vek z knihy Čertice Dorka a děti si 
mohly prohlédnout knížky v dětském 
oddělení. Bez povšimnutí nezůstal 

koutek určený našim nejmladším 
návštěvníkům, který je plný hraček.

Hodina s dětmi příjemně utek-
la a my v knihovně máme velikou 
radost, protože hned druhý den 
dva chlapci z této skupinky přišli  
s maminkou a rozšířili řadu našich 
čtenářů.                                                                                                                                  

Lucie Krausová, 
městská knihovna     
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Dílna japonské kaligrafie na gymnáziu
Estetickou výchovu – výtvarnou i hu-
dební – považujeme na gymnáziu za 
velmi důležitou. Klademe důraz na 
rozvoj tvořivosti a fantazie studentů 
a  snažíme se o to, aby je  „výtvarka“ 
a „hudebka“ opravdu bavila a byla 
jistým vyvážením především na-
ukového zaměření většiny ostatních 
předmětů. Výuku výtvarné výchovy 
pak často zpestřujeme různými te-
matickými dílnami.

 Začátkem nového roku 2019 
se měli žáci primy a sekundy mož-
nost seznámit s japonskou kaligrafií.
Gymnázium navštívila japonská 
malířka Kaoru Ishida, která vysvět-
lila základní principy starého umění 
japonské kaligrafie. Studenti se učili 
základní tahy speciálním štětcem, 
pracovali s pevnou tuší a kalamá-
řem, psali na japonský papír. Ač se 
na první pohled písmo zdálo jed-

noduché, nikdo po dvou hodinách 
nebyl schopný Kaoru dokonale na-
podobit. Zjistili jsme, že jsou k tomu 
zapotřebí hodiny vytrvalého tréninku 
a trpělivost.

Ačkoli byly dvě hodiny s ja-
ponskou umělkyní příliš krátké na 
to, abychom se naučili psát znaky 
japonského písma, přinesly nám 
velmi zajímavou zkušenost kontak-

tu s jinou, mimoevropskou, kulturní 
tradicí.

        Eva Kozáková,
Gymnázium Mnichovo Hradiště

INZERCE

V LEDNU KNIHOVNU OPĚT NAVŠTÍVIL RYTÍŘ
V lednu v knihovně opět proběhlo pasování prvňáčků na čtená-
ře. Třída 1. B z 2. Základní školy Sokolovská s paní učitelkou 
Martinou Sehnoutkovou přišla ukázat, jak se za pouhé čtyři 
měsíce všechny děti naučily číst. Rytíř Román Litera Knihomol  
z Povídkovic, svobodný pán na Říkadlech a Básni si vyslechl 
text, který mu každé z dětí přečetlo, a pak před ním děti jedno za 
druhým poklekly, aby je mohl rytíř starobylým mečem pasovat na 
čtenáře. Děti si také vyslechly slavnostní slib a svým podpisem 
na listině s pečetí potvrdily, že se vždy budou ke knihám chovat  
s úctou a láskou. Děti dostaly na památku na tento slavnostní 
den krásnou knihu, rytíř jim dovolil si prohlédnout meč a na pa-
mátku se s dětmi vyfotil. 

Jana Jedličková, městská knihovna

První MAPí aktivity pro veřejnost

Těší nás, že naše pracovní skupiny 
pokračují ve vzájemném setkávání, 
ve společných diskusích a všestran-
ných inspiracích. 

Svou druhou schůzku za sebou 
mají členové pracovní skupiny pro 
podporu spolupracující atmosféry  
a dobrého klimatu ve školách, zavá-
dění metod a forem práce vedoucích 
k individualizaci vzdělávání, zkráce-

ně „klimatici“, kteří se sešli v pondělí 
11. února na gymnáziu. Často sklo-
ňovanými tématy společné diskuse 
bylo dobré klima na školách, ote-
vřenost, respekt, tolerance, odborná 
podpora pro učitele, zvýšení spole-
čenské prestiže pedagogů a setká-
vání učitelů jednotlivých předmětů. 

Jen o dva dny později absolvo-
vali své druhé setkání i členové pra-
covní skupiny pro rovné příležitosti, 
jež opět hostil mnichovohradišťský 
Klub dětí a mládeže. Díky Michaele 
Lejnerové, lokální síťařce pro Mlado-
boleslavsko a Mnichovohradišťsko, 
která se ve své práci věnuje analýze 
místních služeb pro rodiny s dětmi, 
měli členové možnost seznámit se 
s připravovaným adresářem služeb 
pro rodiny a děti a připomínkovat jej. 
Zaměřili jsme se i na Kodex školy 

(příloha k Metodice rovných příleži-
tostí), jímž by se měly školy řídit – 
společným pocitem všech však bylo 
rozčarování z obtížnosti textu, ur-
čeného školám a učitelům. V rámci 
skupiny připravujeme pravidelné se-
tkávání asistentů pedagoga z ORP 
Mnichovo Hradiště, první schůzku 
bychom rádi naplánovali do konce 
tohoto školního roku. 

Druhé setkání za sebou mají i 
naši „demokrati“ a „čtenáři“, do doby 
uzávěrky Kamelotu však schůzky 
ještě neproběhly. V druhé polovině 
února se pak uskutečnilo i první 
společné setkání školních metodiků 
prevence z celého ORP Mnichovo 
Hradiště, kteří sdíleli své zkušenosti 
navzájem a řešili aktuální otázky.

Nyní již pozvánky na naše 
březnové akce. Jste knihovníkem 

na Mnichovohradišťsku či v blízkém 
okolí? Chcete se inspirovat a poho-
vořit s ostatními kolegy? Zavítejte 
ve středu 20. března do klášterské 
knihovny, kde proběhne jednak čte-
nářská dílna pro děti pod vedením 
Heleny Kaluhové, učitelky ze Zá-
kladní školy Bakov nad Jizerou, kte-
rou mnohé děti i jejich rodiče znají 
z akcí mnichovohradišťské knihovny, 
jednak po jejím skončení dostanou 
knihovníci prostor, aby načerpali 
vědomosti a dovednosti pro to, aby 
do svých knihoven „přitáhli“ další pří-
padné čtenáře. 

Týden poté, ve středu 27. břez-
na, proběhne v přednáškovém sále 
Volnočasového centra Mnichovo 
Hradiště přednáška Zdeňka Okleš-
ťka, lektora vědomé komunikace  
s dětmi, na téma „Kde se tvoří a boří 

sebevědomí dětí“. Přednáška je ur-
čená pro všechny, kteří mají co do 
činění s dětmi, tedy pro rodiče, učite-
le i neformální vzdělavatele. Přijďte 
společně objevit, jak můžete růst 
zdravého sebevědomí a dostatečné 
sebedůvěry dětí podporovat. Před-
náška bude hrazena z finančních 
zdrojů projektu, vstup pro zájemce 
bude zdarma (po předchozí regist-
raci). 

Členové pracovní skupiny pro 
rozvoj matematické gramotnosti  
a k rozvoji potenciálu každého žáka 
si pro učitele či ostatní veřejnost 
připravují vzájemné sdílení metod  
a informací o pomůckách, jež sami  
s úspěchem používají při práci s dět-
mi v mateřské škole či během výuky 
na základní škole či na gymnáziu. 
Budete se moci přijít inspirovat pro 

svou vlastní práci s dětmi a žáky. 
A nebo ještě lépe – budete-li chtít, 
budete moci přispět i vy svými tipy 
na své osvědčené metody či přinést 
pomůcky, které rádi využíváte. Uví-
táme všechny matematické nadšen-
ce! Termín bude brzy zveřejněn. 

Pokud Vás zaujala naše čin-
nost, můžete se dozvědět více na 
webových stránkách MAPu www.
map-mh.cz, kde najdete všechny 
plánované termíny setkání pracov-
ních skupin i záznamy z již proběh-
nuvších schůzek nebo pozvánky na 
naše vzdělávací akce. Informace 
najdete též na facebookovém profi-
lu MAP II Mnichovohradišťsko, nově 
nás můžete sledovat na Instagramu.

Markéta Tomášová,
MAP II Mnichovohradišťsko

Automechanik Junior 2019
Ve středu 13. února se v hubálov-
ském učilišti uskutečnilo krajské 
kolo celostátní soutěže odborných 
znalostí a dovedností Automechanik 
Junior 2019. 

Soutěž zahájil radní Středo-
českého kraje Mgr. Karel Horčička. 
Žáci třetích ročníků oboru Mechanik 
opravář motorových vozidel ze stře-
dočeských středních škol postupně 
plnili úkoly na jedenácti různých 
stanovištích. Na každém pracovišti 
museli prokázat odborné znalosti 
zodpovězením otázek připraveného 
testu, identifikovat deset předmětů 
z oblasti konstrukce a oprav moto-
rových vozidel a předvést praktické 
dovednosti při plnění úkolů z oblasti 
diagnostiky, oprav a seřízení moto-
ru, elektrického příslušenství moto-

rového vozidla, brzd, spojky a pře-
vodového ústrojí, tlumičů pérování  
a vyvažování kol. 

Hodnotné ceny věnoval soutěží-
cím Středočeský kraj, Odbory KOVO 
MB a firmy ŠKODA AUTO a.s.  
a UNIVER spol. s.r.o.

Soutěžící, kteří obsadili  první 
a druhé místo, budou reprezentovat 
Středočeský kraj v celostátním finá-
le soutěže v kosmonoském Service 
Training Center ŠKODA AUTO. 
Všichni účastníci soutěže proká-
zali před závěrečnými zkouškami 
vysokou odbornou úroveň a určitě 
naleznou dobré pracovní uplatnění   
v tomto žádaném oboru. 

Miroslav Kolomazník, 
SOU Hubálov

PĚTICE NEJLEPŠÍCH 
ZE STŘEDNÍCH ČECH

1. Jakub Dytrych (362 bodů)
SOU Nové Strašecí

2. Lukáš Holub (344 bodů)
SOŠ a SOU Nymburk

3. Petr Pavlíček (341 bodů)
SOU SKODA AUTO a.s.

4.  Václav Janecký (330 bodů)
ISŠT Benešov

5. Dominik Mach (327 bodů)
SOU Hubálov
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Rádi zahradničíte? 
Zastavte se v Semínkovně!
Protože se blíží jaro a s probouzející 
se přírodou začínají být netrpěliví 
všichni zahrádkáři, připomínáme, že 
v městské knihovně je všem zájem-
cům k dispozici Semínkovna, kterou 
pro všechny Mnichovohradišťáky 
založil Spolek MEZA, provozující 
Zahradu Mnichova Hradiště.

Semínkovna vlastně funguje na 
podobném principu jako knihovna. 
Semínka si tu jednoduše vyberete, 
půjčíte a po sklizni je opět vrátíte. 
Pokud se stane, že nová semena  
z různých důvodů nevypěstujete, nic 
se neděje. Můžete místo nich nabíd-
nout do Semínkovny jiná semena 
toho, co se vám úspěšně vypěstovat 
podařilo. Celý projekt tak funguje na 
základě důvěry a dobré vůle. 

Ne všechna semena lze ale sdí-

let. Předně musí být semena zdra-
vá a dobře označená. Sdílet by se 
nemělo osivo z hybridních (značení 
F1), invazivních či autorskými právy 
chráněných rostlin. Aby Semínkov-
ny neporušovaly zákon, mohou se  
z nich semínka distribuovat jen  
v malém množství, zdarma a pouze 
pro soukromé potřeby pěstitelů.

Pokud tedy máte zahrádku, 
nebo alespoň balkon a nemůžete 
se dočkat prvních výsevů, přijďte se 
podívat do knihovny do Semínkovny 
na to, co s úspěchem vypěstovali 
vaši sousedé a letos to může vy-
růst i vám! Semínkovna je přístupná  
v běžné otvírací době knihovny.

Lucie Krausová,
městská knihovna

INZERCE

Domov Pod Skalami navštívili turnovští muzikanti
Velmi rád bych vás seznámil s his-
torickou událostí, k níž došlo u nás,  
v obci Olšina, v Domově Pod Skala-
mi Kurovodice, p.s.s. Proběhl tu kon-
cert klasické hudby, a ne ledajaký.

Po krátkém jednání se nám 
podařilo zajistit účast Komorního 
orchestru ZUŠ v Turnově a poslední 
lednovou středu k nám kolem čtvrté 
hodiny přijelo přibližně dvacet členů 
orchestru vedených paní učitelkou, 
kteří nám ukázali, jak netradiční 
hudba se dá zahrát v komorním 
složení. Muzikanti si s sebou přivezli 
dokonce i bicí.

Zazněly známé populární melo-
die i klasické skladby… Všem divá-
kům se koncert moc líbil.

Hudebníky překvapilo ne-
tradiční prostředí, nás nasazení 
žáků ZUŠ, zájem uživatel domova  
a v neposlední řadě i bohatá účast 
obyvatel Olšiny. Na základě této 
velmi příjemné zkušenosti jsem ob-
ratem oslovil ředitelku ZUŠ v Mni-
chově Hradišti s žádostí o nastolení 
budoucí spolupráce. Již máme do-
mluvenou schůzku.

Moc se těším na pravidelné 
setkávání místních budoucích i sou-
časných umělců v našem domově  
a pevně doufám, že se nebude se-
tkávat pouze na koncertech.

Josef Mlčoch, ředitel Domova 
Pod Skalami Kurovodice, p.s.s.

www.biodroga–dolezalova.cz

Kosmetický salón 

BIODROGA
Doležalová 

Satelit  Mnichovo Hradiště,
Hněvousice, Hradecká 230

Otevírací doba
po – pá, 8:00 – 20:00

Objednávky na FB,
nebo na tel. 604 467 018

Nově otevřený

Klub českých turistů zve na první jarní výlety 
Podle kalendáře se zima pomalu 
blíží ke svému konci a pro náš klub 
je to čas plánování výletů. V  loň-
ském roce jsme poznávali blízké 
okolí našeho města a letos bychom 
vás rádi vzali i na výlety do vzdále-
nějších míst. V dubnu bude jedním  
z takových předvelikonoční vlakový 
výlet do německého Kurort Oybin 
(13. dubna). Oybin, zřícenina hradu 
a kláštera, je jedním z nejnavštěvo-
vanějších míst v Žitavských horách. 
Krásy tohoto místa nám ukáže příz-
nivec našeho klubu Lukáš Umáčený. 

Letošní sezónu budeme zaha-
jovat už ke konci března okružním 
výletem přes Příšovice, Kacano-
vy a  Turnov (24. března). Loni byl 
velmi úspěšný výlet na nedalekou 
zříceninu Zásadku, a proto jsme se 
ho rozhodli zopakovat. Překonáme 

loňský počet účastníků, který se vy-
šplhal přes 80 osob? Na Zásadku se 
s námi můžete vydat a opéct buřty 
první dubnovou neděli (7. dubna). 
Ke konci dubna se také vydáme do 
Besedických skal do skalního bludi-
ště Kalich a Chléviště (27. dubna). 
Tento výlet je vzhledem k nenároč-
nosti určený především rodinám  
s dětmi, ale přidat se může samo-
zřejmě kdokoliv. Výlet do Besedic-
kých skal určený pro děti jsme na-
bízeli v  loňském kalendáři dvakrát. 
Poprvé jsme výlet zrušili kvůli nepří-
zni počasí, podruhé nepřijel včas au-
tobus. Tak to letos zkoušíme s vírou, 
že „do třetice všeho dobrého“. Velmi 
oblíbené výlety mezi seniory, kte-
ré pořádáme v týdnu pod vedením 
zkušené turistky Heleny Pöllové, vás 
v dubnu zavedou na vrch Sokol na 

Maloskalsku (9. dubna) a do Podtro-
seckých údolí (25. dubna).

V sobotu 6. dubna se i letos 
zapojíme do akce Ukliďme Česko. 
Opět bychom rádi vyčistili lokalitu 
v  Dolcích a cestu zpět pojali jako 
společnou procházku.

Z květnových výletů se můžete 
těšit na výlet po kostelech Mnichovo-
hradišťska pod vedením faráře Pavla 
Macha. Vydáme se také z Jestřebí 
do údolí Peklo, na Riegrovu stez-
ku a hrad Grabštejn. Pokud bude  
v červnu už velké teplo, přijde vhod 
ochlazení v Bozkovských jeskyních, 
projdeme se krajem kolem Máchova 
jezera, malé turisty vezmeme na 
místo, kterému pracovně říkáme 
Mlýnky, vypravíme se na letařovic-
kou pouť a s dětmi se před prázd-
ninami rozloučíme stopovanou. Že 

vám to něco říká? Přijďte také. Zá-
bavu si užijí všichni.

I tento rok pro vás chceme 
připravit dva vodácké výlety, které 
budou, doufejme, v květnu a září. 
Další vzdálenější výlet bychom rádi 
naplánovali na podzim. Barvy toho-
to období budeme sledovat prav-
děpodobně na víkendovém pobytu 
z kopců Jizerských hor. Podrobné 
informace o výletech a  konkrétní 
termíny dalších se vždy včas dozvíte  
z plakátů rozmístěných po městě. 
Můžete také sledovat náš faceboo-
kový profil Klub českých turistů – 
Mnichovo Hradiště  nebo se podívat 
na web www.kct-mh.webnode.cz. 

Tereza Šímová, 
Klub českých turistů, 

odbor Mnichovo Hradiště

Spolek genealogů z regionu oslavil druhé výročí
Na začátku bylo seznámení dvou 
amatérských genealogů z Mnicho-
vohradišťska na podzim 2016 v Pra-
ze na kurzu genealogie. Aby o sobě 
lidé, kteří se pátráním po předcích 
v našem regionu zabývají, věděli a 
nemuseli se pro příště seznamovat v 
Praze, vznikla myšlenka na založení 
jejich místního neformálního spolku. 
A již na první schůzce v únoru 2017 
se sešlo devět lidí, což dávalo tušit, 
že tato aktivita svůj smysl má.

Od té doby probíhají schůzky 
s výjimkou letních prázdnin každý 
měsíc. V únoru 2019 se tedy sla-
vilo malé výročí. A výjimečná byla 
schůzka i z důvodu rekordní účasti 
27 lidí. Celkový počet členů, kteří se 
zúčastnili alespoň jednou, se blíží už 
k šesti desítkám, na jedné schůzce 
se však sejde vždy okolo dvaceti lidí.

Výměna zkušeností

Aktivitě se podařilo dát pravi-
delnost, dlouhodobost, vznikla nová 

přátelství a jednotliví účastníci si 
navzájem vyměnili spoustu nových 
zkušeností. Mezi členy spolku se 
přirozeně vytříbili „specialisté“ na 
místopis či historii jednotlivých obcí, 
čtení starého písma, původ příjmení, 
technické zpracování dat v počítači, 
problematiku církví, hrobů a hřbitovů 
a další dílčí genealogická témata. 
Každý genealog umí něco a navzá-
jem si předávají zkušenosti. Na zá-
kladě svých zkušeností také sesta-
vujeme seznam literatury a pramenů 
s genealogickou a regionálně histo-
rickou tematikou, který je zveřejněn i 
na našem webu.

Všichni jsme příbuzní

Na schůzkách si lze uvědomit 
ještě jeden fenomén. Desítky lidí s 
kořeny v jednom regionu, kteří se 
původně vůbec neznali, přišli té-
měř všichni na nějakou vzájemnou 
příbuznost. Z toho lze usuzovat, 
že podobně jsou na tom i všechna 

ostatní náhodná uskupení v regio-
nu (pracovní kolektivy, školní třídy 
i štamgasti v hospodě), ale protože 
neporovnávají své rodokmeny, ne-
vědí o tom. Příbuzní jsme zkrátka 

TERMÍNY SCHŮZEK
Schůzky probíhají v Domě Lud-
mila (Na Návsi 229, Mnichovo 
Hradiště – Veselá, vchod přes 
dvůr objektu čp. 44) jednou mě-
síčně, a to vždy v úterý od 17:30 
hodin. 

Termíny nejbližších setkání:
• úterý 12. března od 17:30 
• úterý 16. dubna od 17:30
• úterý 14. května od 17:30
• úterý 11. června od 17:30

Účast na schůzkách je vhodné 
předem potvrdit na telefonu 724 
700 656. 

všichni. Svědčí o tom i skladba ně-
kterých příjmení, jejichž nápadná 
rozšířenost pouze v jednom regionu 
většinou nebývá náhodná.

Koníček bez ohledu na věk a re-
gion

Ukazuje se, že genealogie je 
koníček všech generací – věk členů 
spolku se pohybuje mezi 14 a 83 
lety. Muži a ženy jsou zastoupeni 
rovnoměrně. Nejvíce lidí je z Mni-
chova Hradiště a okolí, výrazně jsou 
zastoupeni i lidé z Mladé Boleslavi, 
které doplňují badatelé z Turnovska 
a Jičínska. Příležitostně na schůzky 
zavítají i zájemci ze vzdálenějších 
oblastí, zvláště ti, kteří mají v našem 
regionu předky.

Více informací o spolku lze na-
lézt na www.rodokmenymh.cz či na 
výše uvedeném telefonním čísle.

Petr Novák

Po zaniklých obcích Ralska
s novým cykloprůvodcem
První letošní novinkou v sortimentu 
infocentra se stal nově vydaný cyk-
loprůvodce Po zaniklých obcích Ral-
ska. V průvodci naleznete podrobný 
popis osmi tras včetně dobových 
nákresů obcí, současných i starých 
fotografií a mapy. Vydejte se do míst, 
kde ještě před pár desítkami let stály 
vesnice či samoty a odhalujte jejich 
příběhy... 

„Naším cílem je provést ná-
vštěvníka tímto výjimečným krajem, 

ukázat mu, jak zde lidé dříve žili. 
Zároveň chceme probudit v lidech 
dobrodružného ducha, aby sami ob-
jevovali místa a jejich příběhy,“ říká 
autorka průvodce Renata Fanclová  
z Geoparku Ralsko. 

Průvodce je k zakoupení v info-
centru Mnichovo Hradiště za cenu 
35 Kč.

Tomáš Hejdrych,
Městské informační centrum

Vše nejlepší Josefu Brožovi, básníkovi Českého ráje
Básník Českého ráje, PaeDr. Josef 
Brož, narozen 27. ledna 1921 žije 
se svým bratrem Mílou ve Lhotících. 
Je autorem 50 básnických sbírek 
tematicky inspirovaných oblastmi 
Českého ráje, Podještědí a Máchova 
kraje (ta nejnovější nese název Jen 
srdcem), je rovněž členem Obce 
spisovatelů ČR, Literárního klubu, 
čestným členem básnických společ-
ností a několikanásobným vítězem 
celostátních literárních soutěží. Ve 
svých dílech vyzdvihuje krásu kraji-

ny, kterou ještě umocňuje bohatostí 
českého jazyka – naší mateřštiny – 
kterou mistrně vládne. 

Pro nás, jeho bývalé žáky, je 
mimo to navíc ještě osobností s ry-
zím charakterem.

Pane učiteli, děkujeme Vám za 
vše a vzpomínáne na školní léta 
1968–1971. Přejeme Vám všechno 
nejlepší a pevné zdraví. 

Za naši třídu Dana Drázská, 
Eva Sluková a Helena Pölová Josef Brož převzal v roce 2016 cenu města za celoživotní přínos.
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INZERCE

Ohlédnutí za vánočním programem 
Oddílu všestrannosti TJ Sokol pro rodiče
Ve středu 19. prosince 2018 proběh-
la v mnichovohradišťské sokolovně 
vánoční hodina, která byla určena 
pro rodiče, prarodiče a kamarády ta-
nečníků TK Impuls při Sokol Mnicho-
vo Hradiště. I přes nečekanou „ma-
rodku“ se zde představilo téměř 70 
tanečníků pro více než 150 diváků. 

Zatančily zde děti od 2,5 roku až 
do 16 let. Program byl bohatý a pes-
trý – k vidění byly například disco se-
stavy a připravované vystoupení „Co 
se skrývá v Kinder vajíčku“, které je 
vrcholem stejnojmenného projektu 
pro prostřední věkovou kategorii 
dětí. S nejmenšími dětmi ze skupiny 
Minibaby jsme si zazpívali zpívánky, 
zatančili základy české polky a také 
předvedli show s broučky a klauny. 
Nejmladší tanečníky celým kurzem 
od září do prosince provázel Večer-
níček, který nás kromě tanečků učil 
i různé pohádky z Večerníčků. Děti 
tak poznaly například Ferdu Mraven-
ce a jeho přátele, Makovou panenku 
a motýla Emanuela, Křemílka a Vo-
chomůrku a jiné.

V podání nejstarších tanečníků 
zhlédli diváci připravované streetové 
vystoupení „Sním či bdím“, nejrůz-
nější prvky akrobacie a společně  
s asistenty TK Impuls i základy ca-
ribského tance Salsa.

Na závěr celého programu se 
představili všichni úplně pohromadě 
ve vystoupení cheerleaders s moti-
vem hasičským, který nás čeká jako 
produkční vystoupení celého klubu 
napříč všemi věkovými kategoriemi.

Vstupné pro naše vystoupení 
jsme ponechali úplně dobrovolné, 
zcela na divácích. Výtěžek jsme 

věnovali jako příspěvek na rehabili-
tační pobyt malého Ondry Vašičky, 
který není schopný se sám pohybo-
vat a je 24 hodin denně závislý na 
pomoci rodičů. O Vánocích se má 

totiž dělat radost a tu my jsme Ond-
rovi a jeho rodičům určitě udělali. Na 
výrobě vánočního šeku se podíleli 
na nedělní generálce naši nejmenší 
tanečníci spolu s maminkou Bárou. 
Okraj šeku ozdobili svými vánoč-
ními „malůvkami“ pro Ondru. Část-
ka, kterou jsme po našem hodinu  
a půl dlouhém vystoupení na šek do-
psali, byla překrásná. Poukaz jsme 
nečekaně předali mamince Martině  
v pátek 21. prosince 2018.

Velký dík patří všem, kdo se na 
přípravách i samotném programu 
podíleli. Atmosféra byla  vánoční  
a  kouzelná, dechberoucí potlesk, 
který potěšil všechny od malých 
až po velké, byl pohádkový. „Pro 
některé to bylo úplně první vystou-
pení před publikem, ale zvládli to 
na výbornou,“ říká trenérka Iveta 
Polívková. 

Iveta Polívková, TJ Sokol MH, 
Oddíly všestrannosti

Florbalová akademie MB otevírá 
v Mnichově Hradišti oddíl dívek
Florbalová akademie Mladá Bole-
slav je v současné době se svými 
17 ženskými družstvy florbalu nej-
větším florbalovým oddílem v Čes-
ké republice. Před půl rokem vznikl 
nápad pokusit se založit dívčí florbal  
i v Mnichově Hradišti. V listopadu 
2018 proto vznikl kroužek při zdej-
ší základní škole, který se scházel  
v hale BIOS ve čtvrtek od 15 do 16 
hodin. Kroužek je však omezen pro 
danou školu a naše FAMB chce na-
bídnou florbal dívkám z celého Mni-
chova Hradiště i okolí. 

Díky pomoci Sokola Mnichovo 

Hradiště jsme proto přesunuli druž-
stvo do místní sokolovny. Zájemky-
ně o florbal jsme pozvali na první 
trénink florbalu do sokolovny ve čtvr-
tek 28. února, nyní trénujeme každý 
čtvrtek od 15 do 16 hodin.

Další informace získáte na 
florbalova.akademie.mb@seznam.
cz nebo na telefonu 774 096 696, 
nebo 775 705 421. Prioritně přiví-
táme věkové kategorie 2006–2007, 
2008–2009 a 2010–2011

Tomáš Suchý,
Florbalová akademie MB 

Přípravka MSK brala stříbro
Výborné umístění v podobě druhé-
ho místa v konkurenci dalších šesti 
týmů získala v sobotu 26. ledna star-
ší přípravka na tradičním halovém 
Sporting Cupu. Náš výběr postupně 
porazil Akumu MB 2:0 brankami Mik-
šovského a Jeníčka, Dlouhou Lhotu 
6:0 (Jeníček a Rambousek po třech 
gólech) v zelených dresech hrající 
pořádající Sporting MB 3:0 (Mik-
šovský, Jeníček, Štětina). Pak přišla 
jediná porážka v turnaji od výběru 
Kosořic 0:3, další výhra nad v bílém 
hrajícím druhým celkem Sportingu 
5:0 (Rambousek dva góly, Jeníček, 
Mikšovský, Čavajda po jednom)  
a závěrečná bezbranková remíza  
s Benátkami nad Jizerou. 

Dalšího výrazného individuální-
ho ocenění své začínající fotbalové 
kariéry se dočkal náš elitní útočník 
Radim Jeníček, který byl vyhlášen 
direktoriátem turnaje jeho nejlepším 
hráčem.

Milan Reiter,
Mnichovohradišťský sportovní klub

Do bazénu ještě čtyřikrát...
Od 17. ledna opět jezdí do bazénu 
v Mladé Boleslavi bezplatný autobus 
vybavovaný městem ve spolupráci 
se společností Arriva Střední Čechy.

Autobus jezdí ze zastávky č. 4 
z Masarykova náměstí, a to každý 
lichý týden v úterý v 16:30 hodin  
a každý sudý týden ve čtvrtek v 9:30 
hodin. Účastníci po předložení sle-
vové karty, kterou si mohou obstarat 
v infocentru na náměstí, získají do 
bazénu slevu deset procent. Stále 
platná je i karta z minulého roku.

Redakce

úterý 5. 3. 2019 v 16:30 
(návrat v cca 19:00)

čtvrtek 14. 3. 2019 v 9:30 
(návrat v cca 12:00)

úterý 19. 3. 2019 v 16:30 
(návrat v cca 19:00)

čtvrtek 28. 3. 2019 v 9:30 
(návrat v cca 12:00)

JÍZDNÍ ŘÁD
BEZPLATNÉHO AUTOBUSU

www.cyklo-kafka.cz 

ELEKTROKOLA 

Nové webové stránky včetně e-shopu 

INZERCE

Odhalování dopravních přestupků

Z důvodu stále častějších doprav-
ních přestupků ve městě začala 
Městská policie Mnichovo Hradiště 
využívat městský kamerový systém 
k jejich odhalování. Jedná se pře-
devším o přestupky v centru města  
a na frekventovaných komunikacích, 
a to zejména o špatné parkování. 
Vozidla stojí nejčastěji v zákazu 
zastavení, na chodnících nebo  
v křižovatce. Tím ohrožují bezpeč-
nost provozu, chodců a také dochází 
k poškozování chodníků.

   Během měsíce ledna a února 
bylo takto zjištěno na 300 přestupků. 
Část z nich byla předána odboru do-
pravy městského úřadu k následné-
mu dořešení, zbytek přestupků bude 
vyřešen městskou policií.

Dopadení pachatelů

V předchozím měsíci došlo  
k dopadení pachatelů, kteří se v po-
slední době vloupávali do osobních 
vozidel v Mnichově Hradišti. Rovněž 
se podařilo dopadnout pachatele, 
kteří vykrádali obchody v okolních 
obcích. Tímto bychom rádi vyzdvihli 
dobrou práci Policie České republi-
ky.

Petr Kožený,
velitel Městské policie MH

REPORT
MĚSTSKÉ POLICIE
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KINO

9. BŘEZNA, 17:00, FILMOVÁ PROJEKCE
CAPTAIN MARVEL 3D
Nový film studia Marvel o superhrdince, která se ocitne ve válce o Zemi.

2. BŘEZNA, 17:30, FILMOVÁ PROJEKCE
LEGO PŘÍBĚH 2
Boj za obnovu harmonie ve světě LEGO proti nájezdníkům z vesmíru!

2. BŘEZNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
LÉTO S GENTLEMANEM 
Romantická komedie podle scénáře Jaromíra Hanzlíka a s ním v hlavní roli. 

3. BŘEZNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
JAK VYCVIČIT DRAKA 3 
Škyťák a Bezzubka vstupují do českých kin potřetí! A oba jsou zamilovaní!

6. BŘEZNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
VŠICHNI TO VĚDÍ 
Nedořešené problémy a křivdy vyvrcholí v únos jednoho ze členů rodiny.

7. BŘEZNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
COLETTE: PŘÍBĚH VÁŠNĚ 
Bouřlivý příběh páru spisovatelů v kulisách Paříže první poloviny 20. století.

8. BŘEZNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ŽENY V BĚHU
Čtyři dámy se rozhodnou běžet maratón. Diváky čeká zábavná podívaná.

9. BŘEZNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
BOHEMIAN RHAPSODY 
Životní příběh Freddie Mercuryho a kapely Queen.

10. BŘEZNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PSÍ VELIČENSTVO 
Královský psík Rex opouští pohodlí paláce a vydává se za svou láskou.

13. BŘEZNA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
PSÍ DOMOV 
Volné pokračování Psího poslání o ztracené fence hledající cestu domů.

15. BŘEZNA, 18:00, CESTOVATELSKÁ BESEDA
PĚT ZEMÍ A PĚŠKY DO ŘÍMA
Tři roky na cestě, 7000 km v nohách a sympatický vypraveč s kytarou...

16. BŘEZNA, 18:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ŽENY V BĚHU
Čtyři dámy se rozhodnou běžet maratón. Diváky čeká zábavná podívaná.

KALENDÁR AKCÍˇ

22. BŘEZNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
SKLENĚNÝ POKOJ
Příběh vily Tugendhat a jejích obyvatel prchajících před invazí nacistů.

16. BŘEZNA, 20:00,  FILMOVÁ PROJEKCE
CAPTAIN MARVEL
Nový film studia Marvel o superhrdince, která se ocitne ve válce o Zemi.

17. BŘEZNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
BOHEMIAN RHAPSODY 
Životní příběh Freddie Mercuryho a kapely Queen.

20. BŘEZNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
LÉTO S GENTLEMANEM 
Romantická komedie podle scénáře Jaromíra Hanzlíka a s ním v hlavní roli. 

21. BŘEZNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ZELENÁ KNIHA 
Mimořádně vtipný a dojemný film o nesourodém přátelství dvou mužů. 

23. BŘEZNA, 17:30, FILMOVÁ PROJEKCE 
JAK VYCVIČIT DRAKA 3
Škyťák a Bezzubka vstupují do českých kin potřetí! A oba jsou zamilovaní! 

24. BŘEZNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ŽENY V BĚHU
Čtyři dámy se rozhodnou běžet maratón. Diváky čeká zábavná podívaná.

23. BŘEZNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
LOVENÍ
Komedie od tvůrce Snowboarďáků o dívce bezhlavě hledající novou lásku.

1. BŘEZNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ŽENY V BĚHU
Čtyři dámy se rozhodnou běžet maratón. Diváky čeká zábavná podívaná.

13. BŘEZNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI?
Pokračování úspěšné francouzské komedie s Christianem Clavierem.

14. BŘEZNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
BOHEMIAN RHAPSODY 
Životní příběh Freddie Mercuryho a kapely Queen.

27. BŘEZNA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROJEKCE
NARUŠITEL
Film osmnáctiletého režiséra o osudech armádních letců v době totality.

KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE
1., 8., 22. a 29. BŘEZNA, 9:00 AŽ 11:00
PÁTEČNÍ DOPOLEDNÍ HERNIČKA
Hernička sloužící k setkávání maminek s dětmi ve věku od jednoho roku do 
čtyř let. Bez programu s využitím herních prvků Klubu dětí. Cena: 10 Kč /
osoba či dítě.

3. BŘEZNA, 14:00 AŽ 17:00, SÁL 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY MH
KARNEVAL – POHÁDKA TISÍCE A JEDNÉ NOCI
Karnevalové řádění se letos bude konat v duchu Orientu. Nebude chybět 
doprovodný například fakírská show. Každé dítě dostane malý dárek. Ob-
čerstvení zajištěno v jídelně. Cena: děti 50 Kč, rodinné vstupné 150 Kč. 

5. BŘEZNA, 17:00 AŽ 19:00
KERAMICKÁ DÍLNA PRO VEŘEJNOST
Modelování z keramické hlíny podle vlastní fantazie nebo pod vedením 
lektora. Děti do 6 let pouze v doprovodu rodičů. Výrobky si přijdeme nagla-
zovat 19. března. Nutné přihlášení z důvodu omezené kapacity. V ceně je 
dvakrát výpal a materiál. Cena: dospělí 150 Kč, děti 80 Kč.

11. AŽ 13. BŘEZNA, 7:30 AŽ 16:00
JARŇÁKY V KLUBU
Prázdninové dny s celodenním programem v prostorách Klubu dětí a mlá-
deže a na hřišti. Co vás čeká? Hlavně tvoření, hry, kvízy a noví kamarádi. S 
sebou pohodlné oblečení, vhodné i na ven, přezůvky. Přihlášky na jednotli-
vé dny s platbou nejpozději do 6. března v Klubu dětí. Minimální počet pro 
uskutečnění prázdninového dne je sedm dětí! V ceně je materiál na tvoření, 
program, strava (dvě svačiny, oběd, pitný režim). Cena: 250 Kč / dítě / den.

6., 20., A 27. BŘEZNA, 15:00 AŽ 18:00
LOGOPEDIE
Logopedie je zaměřena na rozvoj správné výslovnosti a na nápravu řeči. 
Více informací formou SMS na tel. čísle 774 263 770.

5., 19. A 26. BŘEZNA, 9:00 AŽ 11:00
KLUB SLUNÍČKO
Hry, cvičení, říkadla a výtvarná činnost pro nejmenší děti v doprovodu rodi-
čů. Program s lektorkou začíná od 10 hodin. 

23. BŘEZNA, 9:00 AŽ 13:00
KURZ ŠITÍ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
Kurz je určen pro různě pokročilé švadlenky všeho věku. S sebou si při-
neste materiál (podle představ, co si budete chtít ušít), šicí stroj, ale není 
podmínkou, pár šicích strojů máme k zapůjčení, přezůvky. Přijďte si ušít 
originální kabelku, halenku či šaty. Přihlášky nejpozději do 21. března osob-
ně v Klubu dětí a mládeže nebo telefonicky či emailem. Minimální počet 
účastníků pro uskutečnění kurzu je pět osob. Cena: 250 Kč / osobu (v ceně 
je zahrnuto malé občerstvení – káva, čaj, voda).

7., 21. A 28. BŘEZNA, 9:00 AŽ 11:00
KLUB KORÁLEK
Hry, cvičení, říkadla a výtvarná činnost pro nejmenší děti v doprovodu rodi-
čů. Program s lektorkou začíná od 10 hodin. 

VOLNOČASOVÉ CENTRUM

1., 8., 15., 22. A 29. BŘEZNA, 9:00
CVIČENÍ PRO ŽENY – BODY AND MIND  
Cvičení Body&Mind je zaměřené na ovládaní těla, zpevňování svalů (pře-
devším hlubokých břišních a zádových) a harmonizaci případné svalové 
dysbalance. Cvičení vede k vzpřímenému držení těla a klidu v mysli, obsa-
huje prvky jógy, pilates a relaxační techniky. Pro děti je k dispozici hernička.
Jednorázový vstup 80 Kč, permanentka na 10 lekcí 700 Kč.

4., 11., 18. A 25. BŘEZNA, 9:15
MIMICVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI OD 6 MĚSÍCŮ 
Mimicvičení pro rodiče s dětmi od 6 měsíců zaměřené na podporu správ-
ného psychomotorického vývoje děťátka zábavnou formou. Cvičíme na mí-
čích, s padákem a dalšími pomůckami, za doprovodu rytmických říkanek  
a písniček. Jednorázový vstup 80 Kč, permanentka na 10 lekcí 600 Kč.

14. BŘEZNA, 18:00
ŽIVOT NA PRÁNICKÉ STRAVĚ, IMAGE MEDICINE, SHAOLIN TEMPLE   
Monika Kunovská se podělí o svou tříletou zkušenost s pránickou výživou 
vedoucí k vnitřní harmonii a štěstí, k otevření vnitřních smyslů a jejich vy-
užívání při terapiích, s doplňováním energie pomocí cvičení Zhong yuan 
Qigong (čchi-kung) s praktickými ukázkami a seznámí s výsledky tříleté 
terapeutické práce pomocí Image Medicine zaměřené na příčiny nemocí. 
Tyto zkušenosti Monika Kunovská načerpala během měsíčního pobytu  
v Schaolin Temple.

DIVADLO

21. BŘEZNA, 19:00, KONCERT
OBRAZY V HUDBĚ 
7. koncert 47. sezóny cyklu Kruhu přátel hudby Mnichovo Hradiště bude 
patřit Karlu Vrtiškovi, který potěší posluchače svým klavírním recitálem.

30. BŘEZNA, 15:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
DOKTORSKÁ POHÁDKA 
Každý musí chodit k doktorovi, i pohádkové bytosti. Jak si pan doktor Fran-
tišek Korpus poradí s takovým hejkalem, vodníkem, rusalkou nebo dokonce 
čarodějnicí? To uvidíte v divadle.

4. BŘEZNA, 19:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
HODNĚ SMÍCHU A PÁR SLZ 
Životní optimismus Betty McDonaldové se k nám znovu vrací prostřednic-
tvím vzpomínek její dlouholeté přítelkyně Blanche Cafferové. Hra vypráví  
vtipný a laskavý příběh o životě slavné spisovatelky, plný nezdolného op-
timismu pro dvě skvělé herečky, matku a dceru. Hrají: Tereza Kostková, 
Carmen Mayerová.

23. BŘEZNA, 19:00, RESTAURACE NA VESELCE, NOVÁ VES U BAKOVA
BÁL SPOKOJENÉHO DOMOVA
Srdečně zveme na 3. ročník bálu Spokojeného domova. K tanci a poslechu 
hraje Stratos Band, vystoupení travesti skupiny Golden Cats. Vstupné 150 
Kč. Rezervace vstupenek na telefonu 774 423 414.

OSTATNÍ
12. BŘEZNA, 17:30, DŮM LUDMILA VE VESELÉ
SCHŮZKA NEFORMÁLNÍHO SPOLKU GENEALOGŮ
Přijďte si vyměňovat zkušenosti s pátráním po předcích, mapovat typická 
příjmení Mnichovohradišťska a zjišťovat vzájemnou příbuznost. Bližší infor-
mace poskytne Petr Novák (tel. 724 700 656, petr-novak@post.cz).

23. BŘEZNA, 11:00, ROCK POSILOVNA
JARNÍ RESTAURANT DAY
První letošní akce v rámci 4. ročníku přátelského gastrofestiválku.

MAP II MNICHOVOHRADIŠŤSKO

20. BŘEZNA, 16:00, KNIHOVNA KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU
SETKÁNÍ KNIHOVNÍKŮ Z ORP MNICHOVO HRADIŠTĚ 
Děti se mohou těšit na čtenářskou dílnu pod vedením Heleny Kaluhové ze 
ZŠ Bakov nad Jizerou, knihovníci na inspiraci a na společné sdílení.

27. BŘEZNA, 17:00, VOLNOČASOVÉ CENTRUM MH
KDE SE TVOŘÍ A BOŘÍ SEBEVĚDOMÍ DĚTÍ 
Přijďte si poslechnout, kde, kdy a čím dospělí ovlivňují to, jak se budou 
děti cítit v dospělosti Jak si budou věřit, přemýšlet o sobě, o svém místě ve 
společnosti a jak budou vnímat svět kolem sebe. Vstup zdarma. 

7. BŘEZNA, 16:30, VOLNOČASOVÉ CENTRUM MH
SDÍLENÍ METOD A INFORMACÍ O POMŮCKÁCH PRO ROZVOJ 
MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI
Přijďte se inspirovat metodami či pomůckami učitelů MŠ, ZŠ a GMH, které 
používají ve výuce k rozvoji matematické gramotnosti u svých žáků. 

28. BŘEZNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ŽENY V BĚHU
Čtyři dámy se rozhodnou běžet maratón. Diváky čeká zábavná podívaná.

27. BŘEZNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
BOHEMIAN RHAPSODY 
Životní příběh Freddie Mercuryho a kapely Queen.

30. BŘEZNA, 17:30, FILMOVÁ PROJEKCE
DUMBO 
Film Tima Burtona o slůněti, které díky velkým uším dovede létat.

29. BŘEZNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
LOVENÍ
Komedie od tvůrce Snowboarďáků o dívce bezhlavě hledající novou lásku.

31. BŘEZNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
CAPTAIN MARVEL  
Nový film studia Marvel o superhrdince, která se ocitne ve válce o Zemi.

30. BŘEZNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ŽENY V BĚHU
Čtyři dámy se rozhodnou běžet maratón. Diváky čeká zábavná podívaná.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

24. BŘEZNA
PŘÍŠOVICE – KACANOVY – TURNOV
Vydejte se s námi na 16 km dlouhý výlet z Příšovic přes Všeň, přírodní 
památku Vústru, Raisovu vyhlídku a Kacanovy do Turnova. Cestou budete 
moci obdivovat skalní reliéfy u Kopicova statku či se pokochat výhledy do 
kraje z hradu Valdštejn a vyhlídky Hlavatice.

MUZEUM
21. BŘEZNA, 17:00, VOLNOČASOVÉ CENTRUM MH
VIRTUÁLNÍ PROCHÁZKY MĚSTEM
Formou tematické besedy a komentovaného promítání dosud nezveřejně-
ných fotografií a videí z dob minulých poznejte domy i lidi.
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KOMENTÁŘE A NÁZORY

Reakce na článek Povolební proměna
V únorovém vydání Kamelotu byl  
v rubrice Komentáře a názory otiš-
těn článek s názvem Povolební 
proměna, pod nímž jsou jako autoři 
podepsáni Jana Podzimková, Iva 
Štrojsová a Václav Haas. Článek se 
věnuje rekonstrukci budovy Klubu na  
náměstí a především otázce pře-
sunu městského muzea do této bu-
dovy, což se bezprostředně dotýká 
nás, muzejních pracovníků. Pova-
žujeme tedy za nutné se k tématu 
vyjádřit.

Problém fungování městského 
muzea v nevyhovujících prostorách 
státního zámku je znám už řadu let. 
Již několik politických reprezentací 

města bralo problém na vědomí, 
téma bylo opakovaně zařazováno 
do programu změn ve městě, ale 
vždy skončilo tím, že nikdo nevěděl  
o vhodné budově pro muzejní ex-
pozice. Starosta města Ondřej Lo-
chman, který se situací muzea začal 
zabývat intenzívněji, v uplynulém 
volebním období dokonce jednal  
s několika soukromými majiteli domů 
na náměstí o případné koupi. Žád-
né jednání ale nepřineslo úspěšné 
řešení. 

Vedení města tedy přišlo  
s nápadem vyřešit umístění muzea 
společně s nutnou rekonstrukcí 
budovy Klubu. Jak autoři výše zmí-

něného článku uvádějí, byla vypra-
cována prověřovací studie možností 
umístění muzea v objektu a s tím 
související rekonstrukce této budo-
vy. Výsledkem byly čtyři varianty vy-
užití domu, lišící se rozsahem úprav 
a finančními náklady. Pouze jedna  
z nich, varianta 4, finančně i staveb-
ně nejnáročnější, počítala s vhodný-
mi prostorami pro muzeum. Další tři 
tuto možnost nepřipouštěly. Městské 
zastupitelstvo v dubnu loňského roku 
vybralo tuto nejnáročnější variantu. 
My, pracovníci muzea, jsme ji uvítali. 
Přesto přineslo toto řešení spoustu 
kritických připomínek, především 
týkajících se omezení prostoru pro 

Tato rubrika obsahuje texty, které neprošly jazykovou ani věcnou korekturou redakce. Prezentují subjektivní názory autorů jednotlivých příspěvků. Zastupitelé i představitelé veřej-
nosti mají možnost v této rubrice publikovat polemické texty. V případě nadměrného rozsahu materiálu bude jeho uvedení redakcí s autorem konzultováno.

kanceláře městského úřadu či pro-
vozu Klubu. 

Když se tedy na podzim loň-
ského roku neočekávaně objevila 
možnost, aby město koupilo budovu 
hotelu U Hroznu, vznikla myšlenka 
přestěhovat muzeum právě tam. 
Z pohledu muzea se jedná o velmi 
dobré řešení situace, těžko bychom 
ve městě hledali vhodnější objekt. 
Svým umístěním na náměstí i při 
hlavním průtahu městem ideálně 
splňuje podmínky dostupnosti pro 
návštěvníky, jak pro turisty, tak i pro 
občany města, lehce dostupný je pro 
všechny místní školy. Budova je his-
torickým objektem, architektonicky 

cenná, nabízí tedy možnosti vytvo-
ření zajímavých expozic, včetně vyu-
žití sklepů nacházejících se pod bu-
dovou. Instalace muzejních expozic 
v prvním a druhém patře nevylučuje 
ani zachování restaurace či kavárny  
v přízemí či provoz informačního 
centra. Všechna pozitiva, která nabí-
zelo umístění v budově Klubu, jsou 
zde tedy ještě umocněna. 

Není tedy pravda, že změna 
názoru vedení města není opřena 
o nové skutečnosti, naopak nově 
vzniklá skutečnost je velmi pod-
statná. Nabízí městskému muzeu 
prostory mnohem vhodnější a zají-
mavější a vychází vstříc i potřebám 

městského úřadu a Klubu Mn. Hra-
diště s.r.o. 

Na závěr ještě jedna připo-
mínka. Budova hotelu byla městu 
ke koupi nabídnuta, vedení města 
nyní tuto nabídku zvažuje. Umístě-
ní muzea v tomto objektu je pouze 
jedna z možných variant jeho využití.  
V každém případě se domníváme, 
že město jako vlastník budovy by 
bylo garantem využití smysluplné-
ho, odpovídajícího historické ceně 
objektu, což ovšem nelze zaručit  
u soukromého majitele.       

Jana Dumková, Karel Hubač,
Muzeum města Mn. Hradiště

Dvojí investiční metr
Na sklonku ledna jsme na webových 
stránkách www.cssdmh.cz informo-
vali mnichovohradišťskou veřejnost 
o plánovaném investičním záměru 
výstavby VGP Parku v našem měs-
tě. Tento logistický areál o rozloze až 
128 tis. m2 zastavěných a zpevně-
ných ploch (cca 18 fotbalových hřišť) 
by měl vzniknout na pozemcích ve 
vlastnictví Římskokatolické farnos-
ti děkanství MH nacházejících se 
naproti hale Mahle mezi tradiční 
průmyslovou zónou Haškov a podni-
katelsko-obchodní zónou přimykající 
se k silnici II/268. 

Ve zveřejněném textu jsme se 
pokusili férově nastínit některé zále-
žitosti, které je třeba při odpovědném 
rozhodování zvažovat. Realizace to-
hoto záměru by totiž znamenalana-
příkladvýznamný nárůst dopravního 
zatížení, zhoršení ovzduší, poten-
ciální znehodnocení pozemků ve 
vlastnictví města připravovaných pro 
bytovou výstavbu, rozsáhlý zábor 

orné půdy či potřebu další pracovní 
síly, které je už nyní v našem regionu 
nedostatek. 

Zároveň jsme v textu požádali 
představitele města, kteří jsou ga-
ranty veřejného zájmu, aby v nej-
kratším možném čase zveřejnili veš-
keré existující materiály, podrobně 
seznámili veřejnost s připravovaným 
záměrem, zařadili tuto problemati-
ku na program únorového jednání  
zastupitelstva města a nechali od-
borně zpracovat scénáře možného 
postupu včetně jejich právních,  
ekologických a ekonomických do-
padů. 

Reakcí na námi zveřejněný text, 
jehož obsah vycházel z veřejně do-
stupných informací, byl útok pana 
starosty, který nás na sociálních 
sítích nepřímo obvinil z nezodpo-
vědného chování, z šíření paniky, 
ze snahy na sebe upozornit a získat 
politické body. Takováto obvinění 
považuji za nehorázná a musím je 

jednoznačně odmítnout.
Dosavadní postup v otázce VGP 

Parku totiž považuji z několika důvo-
důza problematický. Za prvé: město 
za všech okolností nepožaduje vy-
hodnocení vlivu na životní prostředí 
(proces EIA), které je komplexním 
nástrojem posuzujícím jak vlivy na 
obyvatelstvo a veřejné zdraví, tak 
vlivy na životní prostředí. Vyplývá  
to z vyjádření města ze dne 20. 
září 2019, ve kterém je uvedeno 
následující: „Záměr nepožadujeme  
dále posuzovat dle zákona o po-
suzování vlivů na životní prostředí, 
pokud bude vybudováno trvalé do-
pravní napojení záměru na silnici 
č. II/268 prostřednictvím kruhového 
objezdu.“ 

Město se tak tímto vyjádře-
ním, které naštěstí není rozho-
dující ani závazné, bezdůvodně 
vzdává účinného nástroje umož-
ňujícího odhalit další rizika plá-
nované investice. Takovýto po-

Vendo ParkZadarmo, či za peníze? 
Připravíme vás na přijímačky! Chce-
te si zlepšit angličtinu? Potřebuješ 
doučit matematiku? S nabídkamipo-
moci s některým z vyučovacích před-
mětů se někdo z nás určitě setkal, 
není třeba je dlouze představovat. 
Možná i v nejedné mnichovohradišť-
ské domácnosti zazněla při pohledu 
na pololetní vysvědčení či blížící se 
přijímací zkoušky variace na otázku: 
„A nechtělo by to doučování?“

Kdysi dávno jsem i já patřila  
k těm, kteří za tehdy pár drobných 
vysvětlovalistředoškolskou mate-
matiku. Stínové vzdělávání, tedy 
soukromé mimoškolní doučování za 
úplatu, existovalo, existuje a troufnu 
si odhadnout, že existovat bude. 
Proč má cenu nad ním přemýšlet? 
Rozumím mnohým z důvodů, kte-
ré vedou rodiče či samotné žáky  
k tomu, aby se obrátili na studen-
ty, učitele či firmy, které se touto 
činností zabývají. Vliv na rostoucí 
poptávku po něm má jistě mnoho 
faktorů:kvalita vzdělávacího systé-
mu i jednotlivých škol, pojetí výuky  
v nich, schopnost učitelů výuku 
individualizovat, školní úspěšnost 
žáka a jeho vztah k učitelům i k for-
málnímu vzdělávání jako takovému, 
očekávání zákonných zástupců či 
jejich důvěra ve vzdělávání ve škole  
a v obecnější rovině i zakotvenost 
doučování v kultuře dané společ-
nosti. Důvodů bychom našli opravdu 

ještě mnoho a jejich analýza by ne-
jedné škole možná poskytla zajíma-
vé informace o ní samotné. 

Na doučování není principiálně 
na první pohled asi nic špatného. 
Když však nahlédneme do statistik, 
zjistíme, že je často spjato se socio-
ekonomickým zázemím rodiny – pro 
někoho je vzdělání důležité a někdo 
má i na soukromé lekce. Ano, poma-
lu, ale jistě se blížím k meritu věci 
– doučování za úplatu velmi často 
může žákovi pomoci, sama pár ta-
kových situací ze svého okolí znám. 
Rozhodně však bohužel nepomáhá 
rovnosti ve vzdělávání. Není žádným 
tajemstvím, že české školství v prů-
měru nepomáhá tolik, jak by mohlo, 
zmenšovat handicapy vycházející  
z rodinného zázemí. Bohužel tedy 
stále dosti záleží na tom, do jaké 
rodiny se narodíme. 

Co tedy s tím? Zakázat stínové 
vzdělávání jako jeden z kroků k rov-
nému přístupu ke vzdělání? To zní 
vzhledem k nereálnosti jako špatný 
žert. Možná vás napadne to, co mě 
– především v oblasti matematické-
ho a přírodovědného vzdělávání se 
zdarma nabízí khanacademy.org či 
její česká verze khanovaskola.cz, 
pár škol v České republice pilotuje 
rakouskou internetovou aplikaci Ta-
lentify.me, v níž žáci doučují žáky. 
Někdy funguje i přirozený altruismus 
mezi spolužáky – soused z lavice mi 

to rád o přestávce vysvětlí. 
Na jedné škole jsem se před 

časem setkala se zajímavým mode-
lem: dobrovolnické doučování. Žák 
na předem určeném místě zveřejní 
svoji nabídku – uvede, co dokáže 
vysvětlit, s čím v učivu pomoci. Na 
nástěnce se pak střetává nabídka s 
poptávkou – objevují se tu i lístečky 
těch, kteří něčemu nerozumí, ale 
rádi by tomu porozuměli. 

Na první pohled je nám asi 
jasné, že počátky takového projek-
tu nejsou nijak růžové. Škola však 
podporou aktivity (např. odpovídající 
prostorové zázemí, pomůcky či čaj 
zdarma), dává najevo, jak vážně to 
myslí s apelem na sociální cítění 
svých žáků, pěstováním solidari-
ty mezi různě talentovanými žáky  
či nakolik je vynalézavá při práci 
se školní neúspěšností.Především 
pak ukazuje, které hodnoty jsou 
pro ni nezanedbatelné. Poskytuje  
tak mnoha stranám (včetně spo-
lečnosti či místní komunity) neoce-
nitelnou službu. Již slyším nemálo 
hlasů, proč něco takového nebude 
fungovat. Ano, máte pravdu, jedno-
duché to opravdu není, ale za pokus  
by to na některé ze škol možná  
stálo. 

   
Iva Štrojsová, členka komise 

pro vzdělávání, sport a zájmovou 
činnost za sociální demokracii

V červnu 2018 rada města neschvá-
lila předložený záměr společnosti 
Trei Real Estate Czech Republic 
s.r.o. na výstavbu obchodního objek-
tu „Vendo Park Mnichovo Hradiště“ 
plánovaného na volných pozemcích 
v sousedství Penny Marketu. Rada 
se tehdy jednomyslně shodla, že na-
vrhovaný obchodní objekt nepřináší 
pro město žádnou přidanou hodno-
tu, ba naopak skýtá v sobě řadu rizik 
a nevýhod. Po půl roce od tohoto 
rozhodnutí je však situace odlišná a 
nová rada města doporučila zastupi-
telům uzavřít s investorem plánovací 
smlouvu. 

Původní odmítavé stanovisko 
rady mělo několik důvodů. Jedním 
z nich byla obava z potenciální lik-
vidace zbývajícího, již značně sko-
mírajícího, maloobchodu v centru 
města. Pro část místních živnostníků 
by výstavba Vendo Parku znamena-
la další citelnou ránu. S přesunem 
obchodních ploch na periferii souvisí 
snížení pohybu lidí v centru města 
a omezení nákupu tamního zboží 
a služeb. To se přirozeně projeví v 
menším zájmu o komerční nebytové 
prostory a následně v nižších pří-
jmech vlastníků domů, pro které tak 
bude oprava a údržba objektů ještě 
obtížnější než dosud. V konečném 
důsledku tak hrozí, že po plánova-
né revitalizaci Masarykova náměstí 
budeme mít sice kultivované, ale 

zároveň vylidněné centrum města s 
minimální nabídkou služeb a s chát-
rajícími objekty v soukromých rukou. 
Další nevýhodou nákupních center 
tohoto charakteru je fakt, že se vy-
značují anonymní typizovanou archi-
tekturou a orientují se převážně na 
prodej méně kvalitního zboží, které 
je běžně dostupné do 15 km od MH 
(např. v Mladé Boleslavi, Turnově). 
Česká republika je na špici Evropy 
v rozsahu ploch nákupních center. V 
některých městech se tak již běžně 
stává, že tyto plochy zůstávají dlou-
hodobě neobsazeny a vznikají z nich 
tzv. „centra duchů“. Jak se jejich vy-
užití promění s dalším přesunem 
maloobchodního prodeje na internet 
je stále velkou neznámou. 

Nabízí se tedy otázka jaké be-
nefity může takové nákupní centrum 
městu přinést. Z mého pohledu 
bohužel žádné. Hlavním účelem 
těchto nákupních center je vytváření 
zisku. Staví a provozují je meziná-
rodní investiční společnosti s cílem 
umožnit expanzi obchodních řetězců 
na lokální úrovni (příkladem může 
být právě výstavba Vendo Parků v 
menších městech). To samo o sobě 
není nijak odsouzeníhodné, ale sa-
mospráva by tu měla být od toho, 
aby pečlivě zvažovala, co tím město 
získává a co ztrácí. Zda případné 
zisky nejsou pouze krátkodobé a ne-
přinesou v dlouhodobém horizontu 

spíš problémy v oblasti udržitelnosti 
drobného podnikání i kvality života 
ve městě či v regionu. Plocha, kde 
má Vendo Park vzniknout působí 
dlouhodobě bezútěšným dojmem, 
její potenciál však není malý. Nachá-
zí se na rozhraní obytné a obchodní 
zástavby, má dobrou dostupnost do 
centra či bezproblémové dopravní 
napojení ad. 

Jako členové Výborů pro územ-
ní plánování MH jsme si to uvědo-
movali, když jsme doporučovali v 
novém územním plánu změnit účel 
využití této plochy z komerční ob-
čanské vybavenosti na bydlení. Při 
současném nedostatku bytů by bylo 
pro město opravdovým benefitem, 
pokud by zde vznikl například byto-
vý dům se startovacími byty či byty 
pro seniory. Vzhledem k vysoké po-
ptávce po bydlení by takové využití 
mohlo být zajímavé i pro samotného 
investora. Současná Rada města 
se však vydala jiným směrem a vý-
stavbu Vendo Parku nepřímo pod-
pořila. Bylo by dobré, pokud by nám 
občanům osvětlila důvody, které ji k 
tomuto stanovisku vedly. Právě tato 
rozhodnutí totiž ukazují, nakolik nám 
záleží na prosperujícím maloobcho-
dě místních živnostníků a s tím sou-
visejícím životě v obci, nakolik jsme 
místními patrioty.

Jana Podzimková
Iva Štrojsová

stup je dle mého názoru chybný  
a v rozporu s dosavadním přístu-
pem. Například v červenci 2015 
požadovalo město realizaci procesu 
EIA v souvislosti s plánovaným vzni-
kem vodního vleku ve Veselé. Ne-
chám na čtenáři, aby posoudil, který 
z investičních záměrů více ohrožuje 
životní prostředí a kvalitu života míst-
ních občanů. 

Za druhé: investiční záměr VGP 
Parku nebyl dle veřejně dostupných 
informací nikdy oficiálně projednán 
radou či zastupitelstvem města, 
respektive nebyl zařazen jako sa-
mostatný bod na program jednání, 
přičemž ani jeden z orgánů k němu 
nepřijal jakékoliv usnesení. To opět 
kontrastuje s případem vodního vle-
ku ve Veselé, kdy rada města přijala 
usnesení, ve kterém trvala na reali-
zaci procesu EIA a doporučovala se 
zaměřit na vybrané problematické 
aspekty záměru. Nabízí se proto 
otázka, jaké jsou důvody tohoto dvo-

jího metru? 
Za třetí: navzdory mnohamě-

síčnímu vyjednávání mezi vedením 
města a investorem nebyly radě ani 
zastupitelstvu předloženy žádné ofi-
ciální zprávy o uskutečněných jed-
náních. Vedení města si ani těmito 
orgány nenechalo posvětit jakýkoliv 
vyjednávací mandát či mantinely, ve 
kterých se má pohybovat. První ofi-
ciální informaci o tomto investičním 
záměru jsme tak jako zastupitelé ob-
drželi až na pracovním jednání dne 
8. 1. 2019. Má snad takto vypadat 
často skloňovaná transparentnost  
a otevřenost?

Jsem si plně vědom toho, že 
problematika VGP Parku je velmi 
složitá a vedení města se nachází 
v nelehké situaci. Před osočováním 
opozičních zastupitelů, kteří se po-
dle svého nejlepší vědomí a svědo-
mí snaží hájit veřejný zájem, je třeba 
si zamést před vlastním prahem  
a přiznat si, že dosavadní postup, 

byť vedený s maximálním úsilím  
a dobrými úmysly, nebyl optimální  
a neodpovídal závažnosti a potenci-
álním rizikům investičního záměru. 

Tento záměr totiž neovlivní náš 
život jen na několik příštích měsí-
ců či let, nýbrž na několik příštích 
desetiletí. Měli bychom si proto 
znovu ujasnit, jaké město skutečně 
chceme a co pro to jsme připraveni 
společně udělat. Nyní můžeme jas-
ně ukázat, že budoucnost našeho 
města spatřujeme v udržitelném 
rozvoji umožňujícím kvalitní život, 
nikoliv ve výstavbě rozsáhlých logi-
stických areálů. Je proto nezbytné 
okamžitě zveřejnit veškeré existující 
informace, zahájit podrobnou veřej-
nou diskusi a zvážit použití všech 
existujících legálních prostředků  
k ochraně životního prostředí a kvali-
ty života občanů.

Václav Haas,
zastupitel města za ČSSD a SZ



11BŘEZEN 2019 KAMELOT: ZPRAVODAJ MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ

15. březen 1939

Český ráj Karla Hubače
Zaplněná hoškovická hasičárna  
v pátek 8. února v podvečer doslova 
praskala ve švech. Téměř devadesát 
zájemců totiž přilákalo promítání 
fotografií a videí Karla Hubače. Pro-
gram tentokrát nesl název Český ráj 
– v českých filmech a pohádkách. 

Autor svým komentářem k fo-
tografiím i videozáznamům provedl 
zúčastněné po místech, kde se na-
táčely známé scény například z te-
levizního filmu Jak dostat tatínka do 
polepšovny, pohádek Princ Bajaja, 
Princ a Večernice, Rumplcimprcam-
pr, O princezně Jasněnce a létajícím 
ševci, z filmu Jára Cimrman ležící, 
spící a dalších. V úvodu přednáše-

jící připomněl i historické natáčení 
Muzikantské Lidušky v kostele ve 
Březině či inscenace Švédská zá-
palka ve známé kovárně ve Žďáře. 
Ona filmová místa zachytil svým 
fotoaparátem či kamerou, leckdy  
s odstupem až téměř 40 let. Účastní-
ci tak mohli porovnávat, co a jak se 
změnilo, poznat i různé triky a fígle 

filmařů, ale především obdivovat 
krásné záběry Karla Hubače. 

Zachycení proměn krajiny  
v různých denních i ročních dobách, 
neobvyklé pohledy na známá mís-
ta, zaměření na detail – to vše vy-
povídalo o tom, že autor je velkým 
znalcem a velkým obdivovatelem 
Českého ráje. Svými záběry i svými 
znalostmi o tom všechny zúčast-
něné přesvědčil. Odměnou mu byl 
nejen dlouhotrvající potlesk, ale také 
obdivná uznání z úst nadšených di-
váků.  

Jana Dumková,
Muzeum města Mn. Hradiště

Městské muzeum nabízím dětem od 
7 do 12 let, aby si v létě vyzkouše-
ly, jak se v minulosti žilo děvečkám 
a čeledínům. V rámci příměstského 
tábora, který se odehraje ve dvou 
turnusech v termínu od 8. do 12. 
července a od 5. do 9. srpna (vždy 
od 8 do 16 hodin + jedno přespání), 
se praktickou a zábavnou formou ve 
službách sedláků seznámí s typický-
mi činnostmi na selském hospodář-
ství v okolí Mnichova Hradiště. Děti 
tak poznají péči o domácí zvířata i 
následné zpracování získaných pro-
duktů jako například stloukání más-
la, výrobu domácího tvarohu a sýru, 
spřádání ovčí vlny či zpracování 

včelího medu. Usuší si posečenou 
trávu, z nasbíraných rostlin vytvoří 
malý herbář. Chybět nebudou lidové 
zvyky a tradice, pověsti, tvoření, hry 
včetně tematické celotáborové hry, 
ale také tance a písně, které vyvr-
cholí závěrečnou slavností dožínek.

Účast na táboře přijde na 2000 
Kč za dítě. Zájemci si mohou na 
webových stránkách muzea stáh-
nout přihlášku, kterou je třeba ode-
vzdat nejpozději do 15. dubna. Pří-
padné dotazy muzejníci rádi zodpoví 
každý všední den na tel. č. 326 771 
001 či 739 351 504.

Redakce 

MUZEUM OPĚT 
PROSÍ O POMOC

Na období od června do srpna 
chystá městské muzeum výsta-
vu věnovanou místním hospo-
dám. Při té příležitosti prosíme 
o poskytnutí či zapůjčení jakých-
koliv materiálů s tématem sou-
visejících – především fotografií 
z interiérů (včetně svatebních, 
rodinných, podnikových či jiných 
oslav), vývěsních tabulí, nástěn-
ných obrázků, sklenic, pivních 
tácků apod. Pokud nám můžete 
nějak pomoci, ozvěte se prosím 
na tel. 326 771 001 nebo na e-
-mail: muzeum@mnhradiste.cz.

Týden na statku u hospodáře

80. výročí okupace naší země ně-
meckou armádou připomínáme 
vzpomínkami pamětníků i zápisy  
v kronikách několika okolních obcí 
(jak situaci zachytil mnichovohra-
dišťský kronikář, jsme již zveřejnili  
v březnovém Kamelotu v roce 2017). 

Jedná se o autentická svědectví 
těch, kdo jeden z nejhorších dnů  
v historii národa osobně prožili. 

Jana Dumková, Karel Hubač, 
Lucie Šolcová, 

Muzeum města Mn. Hradiště

„Dne 14. března 1939 byla odpoledne Aninka s dětmi na náměstí. Bylo 
pěkné slunečné počasí. Všude bylo plno vzrušených zpráv a dohadů. 
Manželka s dětmi pak odešla k rodičům do staré školy, kde čekala na můj 
příchod. Doma jsme byli všichni znepokojeni, zprávy byly vážné a dalo 
se očekávat jen to nejhorší. Venku se počasí zhoršilo a sněhová vichřice 
zuřila s velkou prudkostí. Za pozdního večera jsme se vydali domů. Anin-
ka vezla kočárek s Haničkou a já nesl Jeníka v náručí. Rodiče nás do-
provázeli až k domu. Těžko jsme vzdorovali nárazům větru a namáhavě 
jsme se prodírali návějemi sněhu. Branka i veranda byly zaváty sněhem. 
Vichřice pak trvala celou noc. Byla to neklidná noc, jakoby symbol počát-
ku mnoha nebezpečí, nejistot a nedostatku.“

Jan Touš st. (Mnichovo Hradiště v pamětech rodiny Toušovy)

Příjezd německé armády
(...) „Druhý den po této příhodě přišla na naši zemi pohroma. Prezident Hácha byl povolán do Berlína a pod hrozbou musel podepsat kapitulaci  
a souhlasit s obsazením českých zemí německým vojskem a se začleněním do Říše. A tak končila Československá republika, vydaná na pospas Hitlerovi. 
Na jakoukoliv obranu nebylo pomyšlení. A  tak jsme se stali protektorátem Čechy a Morava.

Následující den, bylo 15. března, začali Němci zemi obsazovat. Byl to pochmurný, studený den. Všude ještě ležel sníh a v ulicích sněhová břečka. 
Byl jsem v té době u skautů, kam taky chodilo několik kluků z naší třídy, většinou z horního města. Sešli jsme se narychlo v klubovně u hřbitova. Klubovna 
byla umístěna ve starém železničním vagoně, který byl za hřbitovní zdí pevně zakotven v zemi. Vagon byl natřen na béžovo a označen velkou bílou lilií.

Náš vedoucí nám nařídil, že musíme zničit všechny doklady a tiskoviny, hlavně takové, které se nepřátelsky vyjadřovaly o Němcích a nacistech. 
Moc těch dokladů nebylo a myslím, že celá akce byla zbytečná. Žádný německý okupant do naší klubovny nikdy nezavítal. Udělali jsme si tedy za naší 
klubovnou malý ohníček.

Okupace probíhala velmi rychle. Příští den po naší schůzce v klubovně se Němci objevili. Přijížděly obrněné vozy a nákladní auta, na kterých seděli 
vojáci v šedozelených uniformách. Po straně projížděly motocykly s přívěsnými vozíky. Celá ta plechová armáda strašně rachotila. Lidé tomu říkali „cir-
kósek plechóvy“. Domluvil jsem se opět s Tondou Ditrichem. Ten byl vždycky velmi zvědavý a chtěl u všeho dění být. A tak jsme spolu chodili po městě 
a pozorovali projíždějící armádu. Obrněné vozy rachotily a vydávaly podivný zápach. Byl to zápach spáleného benzinu. Tonda, který byl vždycky dobře 
informován, mi říkal, že ten jejich benzin páchne trochu jinak než benzin z našich aut, že je to benzin, který Němci vyrábějí z uhlí.

Šli jsme po chodníku směrem k sokolovně a nadále jsme potkávali obrněné vozy a auta. Všechna auta byla označena písmeny WH a příslušnými čísly. 
To bylo označení pro Wehrmacht, to česky znamená ozbrojená moc. Když jsme přicházeli k sokolovně, spatřili jsme na obloze jednoplošník s německými 
znaky, který se ve vzduchu podivně kymácel. Pojednou z něj začal stoupat černý dým a letadlo se řítilo k zemi. Dopadlo na Horku, na louku před vodár-
nou. Ozvala se rána, vyšlehly vysoké plameny a vyvalil se hustý, černý dým. Tonda tam chtěl okamžitě běžet, aby vše viděl zblízka. Byla to pro nás velká 
senzace. Ale nakonec jsme tam nešli. Bylo to jednak daleko a pak všude ležel vysoko sníh. Také v ulicích byly ještě zbytky sněhu a čvachtavá břečka.“

Ivan Šmída (Běhali jsme bosi)

15. březen 1939 – druhá Bílá hora pro český stát

„Na dotaz, zda mám nějaké vzpomínky na 15. 3. 1939, odpovídám: mám 

silné a stále živé.
Má vzpomínka na 15. březen je pevně zapsána v paměti a kdykoliv 

se přehraje jako filmová smyčka. Přitom mi byly jen tři roky. Bydleli jsme 

ve Veselé u dědy, kam jsme se přestěhovali z Liberce, když nás před 

rokem Němci vyhnali. Dne 15. března 1939 bylo nevlídné ráno, zatažená 

obloha a poletovaly těžké velké sněhové vločky. Klečeli jsme s bratrem na 

gauči u okna a dívali se oknem nahoru, jak v tichu pomalu padaly vločky. 

Pohoda, bylo asi 9 hodin ráno. Dům byl ve Veselé u státní silnice Libe-

rec – Praha. Náhle se do ticha ozval od Mnichova Hradiště silný rachot, 

který se stále stupňoval. Německá armáda se přesouvala do Prahy. Jako 

první sled jely kolové a pásové opancéřované vozy a za nimi nekonečný 

proud nákladních automobilů plných vojáků. Velká část jela v otevřených 

vozech, kde se krčili zapadáni sněhem. Vypadalo to, jako když stěhují 

sněhuláky. Pro nás děti to byla velká podívaná. Náhle jsem zaslechl za 

sebou vzlykot. Celá rodina máma, děda i babička hlasitě plakali. Otec 

byl mimo domov, byl s 44. střeleckým plukem z Liberce v Turnově. Dědu, 

řezníka a legionáře, jsem viděl poprvé a naposled plakat. Na nás děti to 

působilo hrozivě, to jsme ještě nezažily. Plakaly jsme také, i když jsme 

nevěděly proč. Musel to být silný šok, protože od této doby se celý můj 

život nekontrolovatelně tato scénka opakuje. Pro Čechy nastalo období 

protektorátu.“
Vratislav Šverma

„Byla  jsem dítě sotva devítileté a myslím, že v ten den jsem poprvé  
v životě poznala strach a viděla slzy v očích své maminky a táty.

Bydleli jsme v Klášteře Hradišti nad Jizerou a změna v našem 
životě nastala  už na podzim roku 1938, kdy se naše vesnice ocitla 
téměř na hranicích naší republiky a do „Němec“ jsme viděli už kou-
sek za Bílou Hlínou. A právě odtamtud k nám za časného nevlíd-
ného rána, kdy se střídal sníh s deštěm,  přicházela a přijížděla ně-
mecká armáda. A právě rytmický dusot vojenských bot, bubnování  
a hučení aut a snad  i tanků mi dlouho nedalo klidně spát.

Za celých těch šest let okupace jsem nepochopila, jak se to 
mohlo stát – jak to mohl náš stát i státy sousední dovolit.“

Hana Menzelová

V březnu 1939 mi bylo šest let. Už předem jsme byli varováni, abychom se na příchod okupační armády připravili. Ve sklepě jsme měli proto připravený 

kameninový hrnec se sádlem, chleba, peřiny a nějaké oblečení. Náš sklep je vyhlouben ve skále a nad ním je květinová zahrádka, takže to na první 

pohled nebylo tak nápadné. Několik sousedů si během války udělalo kryty někde v polích. 15. března hustě sněžilo, ale vše proběhlo v klidu, do sklepa 

jsme nemuseli…
Pamatuji se, že jsme ten den stáli s tatínkem u okna a dívali se, jak po silnici směrem od Turnova do Hradiště jezdí kolony německých aut. Na nich stáli 

vojáci s puškami v rukou. Všichni jsme se báli vyjít ven, protože ten, kdo by se jim připletl do cesty, mohl být zastřelen. Prý se tak stalo blízko Honsoba. 

Růžena Šorejsová

„14. března už bylo jasné, že se blíží pohroma. Prezident Hácha odjel do Berlína. 
Ve Lhoticích bylo jediné rádio u nás doma, postavili jsme ho do okna a sousedé se 
zastavovali a poslouchali zprávy. 15. března už v 6 hodin ráno hlásili, že nás ob-
sazuje německá armáda. To ráno byla sněhová vánice, šel jsem pěšky přes Horku 
na vlak, který odjížděl do Turnova v 7:15. Jezdil jsem do turnovského gymnázia.  
V Příšovicích vlak zastavil a i v té chumelenici jsme viděli, že u závor leží na zemi dvě 
postavy zakryté pláštěm. Vedle nich stál německý voják s motocyklem. Pak jsme se 
dozvěděli, že ti mrtví patřili k posádce motocyklu, řidič v chumelenici přehlédl závory, 
narazil do nich a dva vojáci se zabili. Byli to první dva mrtví Němci, které jsem viděl. 

Ve škole se samozřejmě nemluvilo o ničem jiném. Učitelé nás varovali, abychom 
neudělali nějakou nepředloženost, jakou jsme provedli při mobilizaci v září 1938, kdy 
jsme se šli přihlásit jako dobrovolníci na turnovské vojenské velitelství. Tam nás ovšem 
pro nadbytek lidí nepřijali.

Odpoledne 15. března bylo slunečno, pamatuji se, že jsme se s kamarády kuličko-
vali. Viděli jsme, že se blíží německé letadlo, za ním dým a pak letadlo padající smě-
rem k Horce. Jeden člověk z něho vyskočil, spadl na stromy v lese, odkud ho později 
Němci sundali. Na poslední chvíli vyskočil i pilot, padák se mu už nestihl otevřít, ale 
zachytil se na elektrickém vedení, což zmírnilo pád, a dopadl do velké sněhové závěje. 
Když jsme k němu přiběhli a za námi i dospělí, celý se klepal a chtěl cigaretu. Přijeli 
Němci se dvěma auty, diváky poslali pryč a začali hledat „černou skříňku“ (zapisovač 
letových dat) z letadla. Nenašli ji, protože už předtím ji sebral jeden známý. 

Josef Brož

„5. března jsem byla u příbuzných v Praze. Ten den pro mě 
maminka přijela a vracely jsme se domů do Mnichova Hradiš-
tě. Pamatuji si na jízdu tramvají, kde bylo jen málo lidí, všichni 
mlčeli, bylo naprosté ticho. Venku na ulicích stály podle chod-
níků řady německých vojáků. Zůstal ve mně dojem stísněnosti  
a nepříjemné atmosféry. Na mnichovohradišťském nádraží, ješ-
tě stála stará budova, byla sněhová břečka, snad čtvrt metru vy-
soká. Tam na nás čekal tatínek se saněmi a odvezl nás domů.

Libuše Vonásková

„Zastupitelstvo a obecní výbor zvoleni roku 1938, pracují, by obec zhos-
tila se tíživých dluhů. V naší obci byla též politická roztříštěnost, což bylo 
zásluhou několika lidí, kteří chtěli míti všechny občany ve svém vleku  
v jedné politické straně, ve straně agrární. A byli zde občané, kteří byli 
ve straně sociálně demokratické a tím povstaly politické boje, zvlášť 
když přišly volby.

Přišel 15. březen 1939 a bylo po stranách. Teprve potom jsme 
se našli, že nejsme političtí straníci, ale že jsme Češi. Začali jsme 
poznávati sami sebe a ne, že soused je socan a ten agrárník. Naše 
národní neštěstí nás dalo dohromady.

Není mým úkolem psáti státní dějiny, co válku vyvolalo a průběh 
války, o tom budou psáti dějiny a v knihách se dozvíte.

Přišel 15. březen 1939, kdy všichni občané, kteří to prožívali, bu-
dou na to pamatovat celý život. V noci sněhová bouře a ráno sněžilo, 
napadlo ho hodně, hotová Sodoma.

Ráno posloucháme rádio a hlásili, že jsme zabráni německým 
vojskem. Ač nám byla Anglií, Francií, Itálií a Německem slíbena ne-
dotknutelnost našich hranic, Německo porušilo smlouvu a zabralo 
nás a zřídilo u nás Protektorát. Slovensko se od nás odtrhlo, což měli 
již sjednané slovenští zrádci v Berlíně již v r. 1938 a utvořili republiku 
s prezidentem Tissou v čele, ale kde jim též poroučeli Němci.

Pamětní kniha obce Sychrova

Zápis činnosti sborové v r. 1939
„Život hasičský, zdálo se, že umírá a zaniká. Události, které na naši vlast 

těžce dolehly, byly viděti i na životě veřejném, spolkovém. Dne 15. března 
1939, náš pres. dr. Emil Hácha, odjel do Berlína, kde nás a naši vlast dal 
pod ochranu německé Říše. Rozhodnutím říšského kancléře Adolfa Hitlera 
byl zřízen, po odpadnutí Slovenska a Podkarpatské Rusi, Protektorát Čechy 
a Morava a říšským protektorem jmenován von Neurath, stát. pres. dr. Emil 
Hácha. Vojsko bylo odzbrojeno, armáda zrušena, veškerý vojenský materiál 
odvezen do Říše a zemi naši povoleno vládní vojsko v počtu 7000 mužů.

V září 1939 vypukla válka Německa s Polskem a byla zakončena vítězně 
pro Němce v říjnu 1939…“

Pamětní kniha sboru dobrovolných hasičů v Podole

„Ani ne za půl roku od mnichovského ujednání prožíval národ náš 
další osudové chvíle ve svém dějinném dramatu. Krátce před po-
lovicí března odtrhlo se od naší republiky Slovensko a založilo si 
svůj samostatný stát. Další události vyvíjely se již s nepředvída-
telnou rychlostí: Zbytek historických zemí včleněn byl v polovici 
března do životního prostoru Německa jako „Protektorát Čechy  
a Morava“, Podkarpatská Rus zabrána Maďarskem. České ško-
le nastává veliká zodpovědnost při plnění jejího úkolu v dalším 
našem vývoji národním.

Pamětní kniha školy Veselá
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Poděkování Vratislava Švermy
Když mi bylo sděleno, že jsem navržen 
na cenu města, bral jsem to jako žert.  
Z toho jsem byl hned vyveden, šlo o rea-
litu. Hlavou vám v tu chvíli proletí nekont-
rolovatelné myšlenkové kombinace. Jsem 
tak starý a smrt mi kouká z očí? Hlavou 
se mihne filmový záběr Formanova „Hoří, 
má panenko“, ve kterém vysloužilý hasič 
jde přebrat na plese cenu... A navíc, když 
jsem se dozvěděl z „uniklých zpráv“, že se 
mnou bude přejímat cenu také „miláček již 
několika generací studentů“ – Eda (Edu-
ard Havránek, pozn. red.) a vedle něho 
mám stát já, který má fobii z vystupování 
před davem lidí, znejistil jsem a vše uza-
vřel prohlášením, že cenu veřejně přejí-
mat nebudu. Hodně lidem jsem asi zkom-
plikoval život, dodatečně se omlouvám. 

Během několikadenního nátlaku, 
abych přišel, jsem si vzpomněl na dětství 
a moji babičku Marii, která měla v rodině 
na starosti etiketu jako dříve pan Špaček 
na Hradě (ten nyní na Hradě velmi chy-
bí), jak mi důrazně vtloukala do hlavy, 
že dary se přijímat ze slušnosti musí, 
pokud je to jen trochu možné osobně  
a osobně se za ně musí také po-
děkovat. Na předávání jsem přišel  
a nakonec jej zvládl jako ve snu. Fobii 

trochu pomohla odstranit návštěva školní 
kuchyně s mnohými dobrotami v různých 
skupenstvích. Teprve při předávání jsem 
si uvědomil, že nejde o udílení odznaku 
za bramborové brigády, ale hodnocení ce-
loživotní práce pro město (obec). Kromě 
písemného protokolu v deskách, množství 
drobných dárků jsem převzal především 
krásnou skleněnou cenu – dva skleněné 
pilíře propojené havlovským kovovým srd-
cem. Až druhý den mi došlo, že to je cena 
zavazující k dokončení rozpracovaných 
úkolů. Nekonečná práce na soustřeďová-
ní podkladů o LIAZu, vyhledávání dalších 
zahraničních vojáků, a pokud nebudu  
v  83 letech uvolněn, ještě nějaký rok k 50 
let trvající nepřetržité práci ve stavebních 
a nyní i historických komisích města. Z mé 
práce mě osobně nejvíce těší pohled na 
zachráněné a obnovené tři třistaleté sochy 
ve Veselé. Přijďte se podívat. Vydrží dal-
ších 300 let.

Ještě jednou děkuji mně známým  
i neznámým zastupitelům města Mnicho-
va Hradiště za udělení ceny a slibuji, že 
budu nadále, pokud to půjde, pokračovat 
v nikdy nekončící práci.

Vratislav Šverma 
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Chcete v Kamelotu inzero-
vat, a oslovit tak každý měsíc 
3500 domácností? Vaši inzer-
ci uvítáme. Stačí si připravit 
inzertní podklad a oslovit 
Ing. Danu Stránskou (dana.
stranska@mnhradiste.cz). 
Konkrétní ceník i podmínky 
inzerování naleznete v sekci 
Kamelot na webu města. Při 
navázání dlouhodobé spolu-
práce je možné uplatnit slevu. 
Pouze je třeba brát v úvahu 
několik zásad: inzerce nesmí 
v rámci jednoho vydání v sou-
čtu překročit dvě celé strany  
a inzerenti, kteří se přihlásí 
jako první, mají přednost. 
Takže raději neváhejte! 

Pro inzerenty


