
HŘIŠTĚ
Na hlavním hřišti MSK se 
tento měsíc rozběhne kom-
pletní rekonstrukce. Jak 
dlouho potrvá? A kde bu-
dou fotbalisté zatím hrát?
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DEBATA
Jak regulovat výstavbu  
v rozvojových zónách měs-
ta? K závěrům odborníků 
se v prosinci bude moci vy-
jádřit také veřejnost.
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TÉMA
Obnovit ve městě technic-
ké služby, či nikoliv? Co  
o tom soudí zastupitelé?  
A jak město řeší péči o ve-
řejný prostor nyní?
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Díky všem za sousedskou slavnost!

KAM S NÍM?

Vážení čtenáři, Hradišťáci, 
léto 2019 je již nenávratnou minulostí. Nastává nám období barevného 

listí, ranních mlh a sychravého počasí. Jako takové symbolické rozloučením 
s létem, myslím, už můžeme v Mnichově Hradišti brát sousedskou slavnost 
Zažít Hradiště jinak, která se opět jak po stránce počasí, tak hlavně orga-
nizačně rozhodně vydařila. Sluší se tak poděkovat všem, co se podíleli na 
přípravě a zajištění této akce, která do centra města přináší především ra-
dost ze setkávání a na chvíli nahradí dopravní ruch ruchem společenským.

Když už jsem u tématu dopravy… Začátkem uplynulého měsíce vešlo 
v platnost nařízení města týkající se zpoplatnění parkování na parkovišti  
„u Družby“. Poměrně často jsme se setkávali se stesky obchodníků z blíz-
kého okolí parkoviště, že jejich zákazníci nemají kde zaparkovat. V synergii 
s dalšími podněty, jako je například blížící se rekonstrukce náměstí, se rada 
města rozhodla na doporučení odborníků zavést částečně zpoplatněné par-
kování. Vlnu nevole, která následovala, jsme očekávali, přinesla nám však 
i několik zajímavých poznatků, které využijeme při nastavování parametrů 
pro parkování v lokalitě v blízké budoucnosti. Současně tento krok dost lidí 
kvitovalo. Tato pseudokauza mě vede k zamyšlení, jaké město lidé vlastně 
chtějí. Chceme dostatek parkovacích míst? Znamená to, že v okolí domů 
a sídel zaměstnavatelů májí být jen zpevněné plochy a na nich odstavená 
auta? Mají být ulice obsypány parkujícími vozy, protože je majitelé domů 
nechtějí nebo nemůžou mít na zahradě do takové míry, že tudy pak nebudou 
moct projet hasiči k zásahu? Kolik parkovacích míst musí zajistit stavebník 
při výstavbě bytového domu? Do jaké míry preferovat parkovací místa před 
zelení? Lze si veřejná parkovací místa nárokovat? Takových a podobných 
otázek je si možné položit nepočítaně. A neexistuje na ně univerzální odpo-
věď. Doporučuji pokusit se na věc nahlížet vždy z různých pohledů... 

Se svým krátkým zamyšlením nad parkováním raději už skončím a po-
přeji Vám hezké počtení v říjnovém Kamelotu. Doufám, že v něm najdete 
veškeré potřebné informace o dění v našem městě i mnoho zajímavého.

Jan Mareš, místostarosta města
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Další povedený ročník sousedské slavnosti Zažít Hradiště jinak je minulostí. Připomeňte si ho nejen ve fotografiích.          ...11
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O regulaci rozvojových ploch budou v kině 
debatovat odborníci i veřejnost

INZERCE

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ 
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

V pondělí 4. listopadu se od 17 
hodin v sále Klubu uskuteční veřej-
né zasedání zastupitelstva města. 
Materiály k projednávaným téma-
tům budou v předstihu zveřejněny 
na internetových stránkách města  
v sekci Zastupitelstvo, kde zájemci 
naleznou rovněž minulá usnesení 
zastupitelstva či videozáznamy  
z proběhlých jednání.

Nominujte osobnosti 
města na prestižní ocenění
Do pátku 22. listopadu má veřejnost 
čas nominovat osobnosti na výroční 
cenu města. Ocenění se uděluje 
za významný přínos k rozvoji měs-
ta, nebo za mimořádnou činnost  
v různých oblastech života. Cena 
je rozdělena do dvou kategorií – za 
celoživotní přínos a za přínos v roce 
2019. O udělení cen rozhodne v taj-
ném hlasování zastupitelstvo města 
na své prosincové schůzi a oceně-
ní bude uděleno již tradičně během 
reprezentačního plesu města na 
začátku roku.

Pro podání nominace je potřeba 
vyplnit jednoduchý formulář a doru-
čit jej do 22. listopadu do 13 hodin 

na podatelnu městského úřadu či 
jej zalsat na e-mail podatelna@
mnhradiste.cz. Formulář nominace  
a pravidla udílení cen jsou ke staže-
ní na webu města v sekci O městě 
pod kartou Cena města (v boxu Do-
kumenty v pravé části stránky) nebo 
si je můžete vyzvednout na podatel-
ně městského úřadu. 

Podat návrh na ocenění může 
každý občan města. Informace  
o navrhovateli jsou důvěrné a bez 
předchozí dohody je nebudeme zve-
řejňovat.

Aleš Rychlý,
kulturní referent městského úřadu

Přihlásit stánek na jarmark 
je možné do 10. listopadu
Vánoční jarmark na Masarykově 
náměstí se uskuteční v sobotu 7. 
prosince. Stánkaři, kteří chtějí v rám-
ci této hojně navštěvované akce na 
náměstí prodávat své zboží, vyplní 
přihlášku a zašlou ji buď poštou, 
nebo nově i elektronicky. Podmínky 
zůstávají stejné jako v roce 2018. 
Přihlášky jsou ke stažení na interne-

tových stránkách města.
Po uplynutí lhůty pro přihlašo-

vání organizátoři ze zájemců vybe-
rou prodejce, které budou následně 
telefonicky kontaktovat a zašlou jim 
smlouvu a fakturu k úhradě poplatku 
za prodejní místo.

Redakce

Máte psa? A víte o novele 
vyžadující čipování?
Státní veterinární správa informuje 
o nové povinnosti, kterou ukládá 
majitelům psů s platností od 1. led-
na 2020 novela veterinárního záko-
na. Ta vyžaduje, aby byl každý pes 
opatřený čipem. V případě, že se při 
kontrole ukáže, že pes čipem vyba-
vený není, hrozí majiteli pokuta až 
20 tisíc korun.

Na základě novely se na psa 
bez čipu bude pohlížet jako na zvíře 
bez platného očkování proti vztek-
lině, a to i v případě, že očkování 
bude řádně zapsáno v očkovacím 
průkazu. Právě informaci o očkování 
bude čip nově nést.

Mikročip velikosti zrnka rýže je 
možné nechat aplikovat u většiny 
veterinářů. Jeho umístění pod kůži 
zvířete se provádí speciální jehlou. 
Rozšířeným mýtem je, že díky čipu 
bude možné v případě zaběhnutí 

psa zvíře nalézt. Tato informace se 
však nezakládá na pravdě, čip je 
pouze zdrojem informací o zvířeti a 
o jeho majiteli. Může tak například 
usnadnit navrácení psa majiteli, 
ovšem pouze v případě, že majitel 
nechá očipovaného psa rovněž za-
evidovat v registru. To totiž zákon 
nevyžaduje.

Z povinnosti jsou vyjmuti psi, 
kteří byli označeni jasně viditelným 
tetováním před 3. červencem 2011, 
a také štěňata, která ještě mají před 
prvním očkováním proti vzteklině

Novou povinnost stát zdůvodňu-
je bojem proti množírnám, snahou 
o větší dodržování zoohygienických 
podmínek v chovech či větší vyma-
hatelností náhrady v případě, že zví-
ře způsobí škodu.

Redakce

Starostové žádají ministra vnitra o řešení nedostatku 
policistů v mnichovohradišťském obvodu
Mnichovo Hradiště se před třemi 
lety zapojilo do projektu Bezpeč-
né město, jehož cílem je díky úzké 
spolupráci mezi státní policií, měst-
skou policií, samosprávou a dalšími 
organizacemi snižovat kriminali-
tu. Tuto spolupráci, která spočívá  
v pravidelných schůzkách zástupců 
zapojených institucí, vzájemném 
informování se a koordinaci aktivit, 
si všechny zapojené strany velmi 
chválí. V tuto chvíli se však potýkají 
s problémem – vzhledem k nedosta-
tečnému počtu policistů v Obvodním 
oddělení policie Mnichovo Hradiště 
začala kriminalita v posledním roce 
narůstat.

„V mnichovohradišťském poli-

cejním obvodu by mělo sloužit 27 
policistů, v současnosti jich je však 
pouze dvanáct. To významným způ-
sobem snižuje schopnost Policie ČR 
v regionu jednat. Podle zpráv, které 
díky Bezpečnému městu máme, 
víme, že na obvodním oddělení  
v Mnichově Hradišti není zajištěna 
nepřetržitá služba a že personální 
nedostatek suplují policisté ze sou-
sedního bělského obvodu. Taková 
situace je však dlouhodobě neudrži-
telná, což může prokázat první zá-
važnější incident,“ popisuje součas-
ný stav starosta Ondřej Lochman, 
který se rozhodl o pomoc požádat 
ministra vnitra Jana Hamáčka for-
mou otevřeného dopisu.

V textu jsou rozvedeny argu-
menty z výše uvedeného citátu. Ne-
chybí například konstatování, že do 
územní působnosti OPP Mnichovo 
Hradiště spadá celkem 120 obcí, 
měst a místních částí od Bítoucho-
va po Dolní Bousov a od Mohelnice 
nad Jizerou po Sukorady. Starosta 
rovněž jmenuje konkrétní nárůst 
kriminality, který v počtu případů 
meziročně činí zhruba 15 procent, 
přičemž stoprocentní nárůst policis-
té zaznamenali v kategorii násilných 
trestných činů.

V dopise, pod který připojili své 
podpisy i další starostové z regionu 
(Radim Šimáně z Bakova nad Jize-
rou, Miroslav Boček z Dolního Bou-

sova, Karel Hlávka z Kněžmosta, 
Jan Süsser ze Žďáru a Jiří Navrátil 
z Kláštera Hradiště nad Jizerou) za-
znívá výzva, aby ministr vzal v úva-
hu zvláštní povahu Mladoboleslav-
ska, kde personální situaci výrazně 
ovlivňuje Škoda Auto jako dominant-
ní zaměstnavatel, a aby zvýšil mzdy 
policistů v mnichovohradišťském ob-
vodu, navýšil jim příplatky za směn-
nost a motivoval nové uchazeče  
o místo u Policie ČR dalšími bene-
fity.

Dopis byl na Ministerstvo vnitra 
odeslán v úterý 1. října a zveřejněn 
je rovněž na webu města. 

Redakce

Dvojice soukromých investičních 
záměrů z poslední doby, logistický 
VGP Park a skladová hala společ-
nosti Kofola, kterým město vystavilo 
stopku, rozvířila debatu o potřebě 
regulace rozvojových zón v mni-
chovohradišťském katastru. Návrhy 
konkrétních řešení jak podobné 
projekty upravit, aby byly pro město 
přijatelné a minimalizoval se jejich 
negativní dopad na život ve městě 
a jeho okolí, mají být projednány do 
konce roku. 

Už 2. května byl hledáním ná-
strojů regulace pověřen architekt 
města Jan Světlík. O měsíc později, 
3. června, byla ustanovena pracov-
ní skupina pro průmyslové zóny (ve 
složení Mgr. Ing. Zuzana Tomášová, 
architekt města MgA. Jan Světlík, 
Martin Bígl, MBA a Ing. arch. Vero-
nika Šindlerová, do skupiny byl dále 

přizván Ing. arch. Jan Sedlák a Mgr. 
Jindřich Felcman). Jejím úkolem je 
připravit návrh regulace rozvojové 
plochy VL82 v Haškově, která omezí 
její monofunkční využití a zabrání 
umístění rozsáhlých hal, jaké byly 
součástí návrhu diskutovaného VGP 
Parku (v tomto případě šlo až o 40 
tisíc metrů čtverečních). Zadání ze 
strany města klade důraz na to, aby 
případný investor nezpůsobil mimo-
řádný nárůst dopravy v okolí města, 
což by u logistického centra hrozilo, 
aby veškerou dopravu směřoval nej-
kratší cestou na městský obchvat, 
šetrně nakládal s dešťovou vodou 
a rovněž aby nezastavěl kompletní 
plochu – poloviční část pozemku by 
měla být osázena zelení.

Na základě závěrů, k nimž pra-
covní skupina dospěje, by následně 
měly být posouzeny i další rozvojo-

vé plochy ve městě a rozhodnuto, 
zda je nutné regulovat výstavbu  
i na nich, jakým způsobem a jakými 
nástroji.

Skupina měla své návrhy zpra-
covat do konce září a podklady 
předat Janu Marešovi, pověřené-
mu zastupiteli pro územní plán.  
V příštím vydání se tak již dočtete  
o tom, jak skupina navrhla regulovat 
výstavbu v územním plánu a jaká 
další doporučení má  pro případné 
budoucí plánovací smlouvy. Veške-
ré podklady pro rozhodování mají 
být připravené v říjnu, následně se 
v městském kině 29. října od 17 
hodin uskuteční setkání veřejnosti 
s odborníky, kde proběhne debata 
nad navrženými opatřeními. Zástup-
ci veřejnosti dostanou možnost ptát 
se i sdělit své vlastní názory na tuto 
otázku.

Příprava regulací se bohužel 
promítá do příprav nového územího 
plánu, jehož dokončení se vzhledem 
k událostem posledních měsíců po-
souvá o zhruba čtyři až šest měsíců 
dál do budoucnosti. V zimě se kaž-
dopádně očekává jeho opětovné ve-
řejné projednávání, případné úpravy 
a následně schvalování zastupitel-
stvem. V případě, že by zastupitelé 
pro návrh nezvedli ruku napoprvé, 
musí připravit pokyny pro úpravy, 
což by s sebou mohlo přinést další 
veřejné projednávání. Vydání nové-
ho územního plánu tak lze očekávat 
ve druhé polovině roku 2020.

Aktuální informace k tématu 
rozvojových ploch ve městě lze na-
lézt na specializovaném webu www.
chranimehradiste.cz.

Redakce

Záměr Kofoly odmítla rada 
města i zastupitelstvo
Nová skladová hala, příjezdová ko-
munikace a parkoviště. Společnost 
Kofola a.s. v červenci seznámila 
vedení města s plány na význam-
né rozšíření svého areálu směrem  
k Černé silnici. Aby mohla záměr re-
alizovat, potřebuje odkoupit některé 
pozemky v majetku města. 

Rada města se této otázce vě-
novala na svém zasedání 22. čer-
vence a rozhodla se nedoporučit 
zastupitelstvu, aby žádosti Kofoly 
vyhovělo. Důvodů pro to bylo hned 
několik. Předně další zvýšení hlu-
kového zatížení ulic sousedících  

s areálem společnosti (Na Salabce, 
Nezvalova, Sukova), které předsta-
vuje problém už nyní, dále plánované 
rozměry nové haly versus nedosta-
tečné množství zeleně a také zasta-
vění vysoce bonitní orné půdy. Proti 
kladnému vyřízení žádosti se vyjá-
dřila rovněž komise správy majetku  
a rozvoje města.

Zastupitelstvo města dalo radě  
i komisi za pravdu a na svém zase-
dání v pondělí 9. září prodej pozem-
ků neschválilo.

Redakce

Třešňová alej za zámkem
Už dříve jsme informovali o záměru 
vysázet alej podél obnovené cesty z 
Hoškovic k zámku. Díky daru ve výši 
70 tisíc korun od společnosti ŠKODA 
AUTO a souhlasu vlastníků okolních 
pozemků ji budeme moci vysázet již 
na sklonku letošního roku.

Výsadba proběhne 23. listopa-
du, v Kamelotu se včas dozvíte víc. 
Už teď máme přislíbenou pomoc 
několika místních spolků. Širokou 
veřejnost bychom rádi zapojili přede-
vším formou příspěvků na výsadbu 
a následnou péči (zálivka, náhrada 
uhynulých stromků, prořez...). Vzhle-
dem k suchům posledních let bude-
me věnovat pravidelnému zalévání 

velkou pozornost.
Alej více než 70 stromů třeš-

ně ptačí vznikne podél jižní strany 
cesty. Stromy není možné vysázet 
po celé délce kvůli elektrickému či 
vodovodnímu vedení a také nepravi-
delné šíři cesty. V budoucnu by alej 
složená z šesti tradičních odrůd třeš-
ní měla plodit asi 6–8 týdnů v roce.

U cesty by mělo později vznik-
nout vyhlídkové místo s tabulí, která 
přiblíží krásné výhledy a připomene 
vznik cesty i aleje. Pěším i cyklistům 
by také mělo sloužit nové posezení. 

Ondřej Šindelář,
projektový pracovník MÚ

Práce v okolí jeskyně jsou hotové, probíhá sanace skal
Proměna lesoparku rozložená do 
několika etap byla zahájena už vloni. 
Letos se péče dočkala zejména část 
u jeskyně a potom skalní masiv ve 
spodní části parku. Většina prací je 
už nyní hotová.

Také letos pokračovala rekon-
strukce cest, a to zejména v okolí 
jeskyně a v horní části lesoparku. 
Její součástí byla i obnova kamen-
ného schodiště u jeskyně. Na místě 
někdejší rozhledny vzniklo posezení 
s lavičkou a odpadkovým košem, 
samotná jeskyně byla zamřížová-
na, aby přestala být terčem vandalů  
a rovněž proto, aby nevychovaným 
návštěvníkům nesloužila za skládku. 

V minulosti tu byly nalezeny rovněž 
injekční stříkačky.

V lesoparku budou v letošním 
roce umístěny celkem tři informační 
tabule, z nichž jedna již byla realizo-
vána. Jedná se o takzvaný dendro-

fon, který zájemcům demonstruje, 
že každé dřevo zní jinak. Doplnit je 
třeba ještě dvě tabule věnované his-
torii lesoparku a jeho geologii.

Při průchodu lesoparkem je 
však třeba nadále dbát zvýše-

né obezřetnosti, a to zejména ve 
spodní části – do konce listopadu 
tu bude probíhat sanace skalních 
stěn v délce od části parku pod 
bývalým židovským hřbitovem po 
schodiště nad soutokem Nedbalky  
a Jizery.

V dalším roce hodlá radnice, 
bude-li úspěšná v žádání o dotace, 
v úpravách pokračovat rekonstrukcí 
vlastního schodiště nad soutokem 
a rekonstrukcí přístupových cest  
k němu, které jsou ve špatném sta-
vu. Rovněž by měly být dokončeny 
práce na  horní cestě.

Redakce
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Mělo by Mnichovo Hradiště opět 
zřídit vlastní technické služby?
Potřebuje Mnichovo Hradiště vlastní 
technické služby? Právě tato otáz-
ka přijde v zastupitelstvu ještě před 
koncem roku na přetřes. Vedení 
města nechává zpracovat přehled 
toho, jak agendu, která obvykle 
spadá do kompetencí technických 
služeb, řeší okolní města a jak jsou 
se současnou praxí spokojená.

Ve městě už v minulosti tech-
nická četa jako organizační složka 
městského úřadu existovala. Tehdej-
ší technické služby však postupně 
rozširovaly svou činnost a po převe-
dení na firmu s ručením omezeným 
se začaly zabývat i stavebnictvím. 
Vzhledem k vysokým režijním nákla-
dům v tomto segmentu však nebyly 
schopné konkurence a na základě 
špatných hospodářských výsledků 
bylo rozhodnuto o zrušení firmy. 

Úkoly, které by jinak plnila prá-
vě technická četa, dnes plní vícero 

nasmlouvaných firem a živnostní-
ků: Compag, Saturn služby, Luboš 
Dvořáček, Václav Toman a další.  
Přestože všechny zmíněné subjek-
ty reagují na požadavky z radnice 
operativně, každý úkon, který mají 
provést, je třeba nasmlouvat, ofi-
ciálně objednat, následně vyfaktu-
rovat a celý proces je tak poměrně 
zdlouhavý a nekomfortní. Zároveň 
ve městě není osoba, která by  
v terénu  v rámci své pracovní nápl-
ně monitorovala aktuální stav a po-
sílala techniky tam, kde je to třeba.

V případě, že by technické služ-
by ve městě vznikly, mohly by vedle 
tohoto monitoringu rovněž provádět 
běžnou údržbu chodníků a veřej-
ných prostranství, drobné zednické 
práce, sekat trávníky, plít záhony, 
zalévat zeleň, hrabat listí, opravovat 
a natírat městský mobiliář, uklízet 
sportoviště a dětská hřiště nebo 

technicky zajišťovat městské akce.
„Osobně bych byl nejprve pro 

vytvoření malé pracovní party,  
v rámci které bychom mohli vyu-
žívat pracovníky v rámci veřejně 
prospěšných prací nebo programy 
úřadu práce. Na základě této pra-
xe bychom se do budoucna mohli 
rozhodnout pro návrat ke starému 
uspořádání či naopak k rozšíření 
technické čety,“ míní starosta Ondřej 
Lochman.

Okolní města většinou využívají 
vlastní technické čety zařazené pod 
městský úřad. Od letošního roku 
tomu tak je v Kosmonosích, déle 
už mají technické služby v Bakově 
nad Jizerou. Mladá Boleslav zajiš-
ťuje veškeré potřebné činnosti pro-
střednictvím firmy Compag Mladá 
Boleslav, v níž má takřka poloviční 
vlastnický podíl.

Redakce

Zpoplatnění parkování „u Družby“: důvody a fakta
1. září začal na parkovišti „u Družby“ 
na křižovatce ulic Turnovské, Lidické 
a Sokolovské platit nový parkovací 
režim. Řidiči tu ve všedních dnech 
mezi 8. a 17. hodinou zaparkují 
zdarma již jen první půlhodinu. Toto 
nepopulární rozhodnutí, které bylo 
vynuceno skutečností, že přes den 
je těžké na parkovišti vůbec zapar-
kovat, vyvolalo podle očekávání 
značné množství negativních reakcí.  
Proto bychom rádi vysvětlili důvod 
tohoto rozhodnutí a uvedli na pravou 
míru některé spekulace či zavádějící 
informace, které po zavedení nové-
ho režimu zazněly na městských 
sociálních sítích.

Mnichovo Hradiště roste  
a okolní obce také. Obytné zóny se 
rozšiřují, zvyšuje se počet obyvatel 
a s nimi i počet automobilů, které ve 
městě parkují. Samotný počet auto-
mobilů stoupá i bez ohledu na počet 
obyvatel. Lidé si pořizují více a více 
aut, a to samozřejmě komplikuje 
parkování zejména v centru měs-
ta. Už v minulém volebním období  
v roce 2015 proto vznikla studie, kte-
rá zmapovala parkování osobních 
i nákladních aut ve městě. Studie 
stála 44 tisíc korun. Dopravní ex-
perti, kteří studii zpracovávali, ve 

OBRAZEM: Městské investice dokončené v posledních týdnech

prospěch zpoplatnění parkoviště  
„u Družby“ přinesly pádné argumen-
ty. Stejně tak tento krok doporučila 
radě města komise pro dopravu  
a bezpečnost. A pro se vyjadřovali  
i někteří místní živnostníci a ob-
chodníci, kteří město již dříve oslovili  
s prosbou o takové řešení, aby jejich 
zákazníci v okolí provozoven během 
dne měli šanci zaparkovat.

Na parkovišti tak dnes platí 
následující režim: první půlhodina 
stání je zdarma, každá další zapo-
čatá hodina řidiče přijde na 10 Kč, 
celodenní parkování stojí 50 Kč. 
Tento ceník však platí pouze ve vše-
dní dny, a to v době mezi 8. a 17. 
hodinou. Mimo tyto hodiny a o ví-
kendech zůstává parkování zdarma. 
Jak ukázalo místní šetření, v těchto 
méně exponovaných časech je par-
koviště obsazované z 20 až 30 pro-
cent. Změna režimu tak má přispět 
ke zvýšení obrátkovosti parkoviště 
přes den – aby tu zaparkovali ti, kteří 
do této části města míří za nákupy, 
službami či institucemi.

Jak bylo již při zavedení nového 
parkovacího režimu řečeno, nový 
režim nemusí být nutně definitivní. 
Otevřená je například otázka, zda by 
část parkoviště u panelových domů 

neměla zůstat nezpoplatněná, jako 
tomu bylo dosud, zda by na zbytku 
parkoviště neměla zůstat bezplatná 
celá první hodina nebo zda by zpo-
platněný denní režim neměl být krat-
ší, a to především v pátek. Během 
října proběhne vyhodnocení prvních 
týdnů fungování nového režimu  
a případně dojde k úpravám. Cílem 
je najít kompromis, aby zaparkoval 
jak zákazník, který míří za službami 
do města, tak člověk, který se odpo-
ledne vrací domů ze zaměstnání.

A nyní k dotazům a komentářům 
ze sociálních sítí.

Tvrzení: Vedení města potřebuje 
peníze z parkování na dotování 
nákladných projektů. 

Z parkování na Masary-
kově náměstí putuje do měst-
ského rozpočtu ročně zhruba 
cca 250 tisíc korun. Parkoviště  
„u Družby“ může znamenat 50 až 
200 tisíc, podle toho, jaký bude fi-
nální režim parkování. Mnichovo 
Hradiště ročně hospodaří s rozpoč-
tem provozních výdajů ve výši 140 
milionů korun. Uvedená částka proto 
není příjem, bez něhož by se město 
nemohlo obejít. Rozhodnutí o zpo-
platnění pracoviště rozhodně není  

o získávání financí. 

Tvrzení: Počet parkovacích míst 
ve městě se v poslední době vý-
razně snižuje.

Především se zvyšuje počet aut 
a to logicky snižuje možnost zapar-
kovat. Potřebu zaparkovat v rozum-
né vzdálenosti od domova si vedení 
města dobře uvědomuje. Bereme ji 
v potaz při plánování rekonstrukcí 
místních komunikací i při řešení re-
vitalizací celých lokalit. Optimalizace 
parkování rovněž řešíme s odborní-
ky na dopravu. K úbytku parkovacích 
míst v minimální míře dochází v situ-
acích, kdy rekonstruujeme například 
ulici, jež svými parametry už dávno 
nevyhovuje platné legislativě, nebo 
když chceme realizovat nové pře-
chody. To je případ třeba ulice Jana 
Švermy, kde na někdejších celkem 
čtyřech parkovacích místech vznikly 
dva přechody pro chodce, ze kterých 
je garantovaný výhled do vozovky. 
Jiná situace je před vlakovým nádra-
žím, kde probíhá výstavba doprav-
ního terminálu. Zdejší prostranství 
bylo pro případné stěhování auto-
busového nádraží přes 60 let vyhra-
zeno a charakter parkoviště nikdy 
nemělo. Vznik nových parkovacích 

míst město iniciuje. Například u nově 
vzniklého dopravního terminálu se  
v návrhu nového uzemního plánu 
počítá s rozšířením parkovacích 
ploch, stejně tak v ulici Jaselská, kde 
má vzniknout nové parkoviště. Na 
vznik dostatečného množství parko-
vacích míst v souvislosti s výstavbou 
standardně dohlíží stavební úřad.

Tvrzení: Kvůli nedostatku parko-
vacích míst u nádraží se parkova-
cí kapacity rozšíří na úkor parku 
u kina!

Na úkor zeleně a parku u kina 
se parkoviště rozhodně rozšiřovat 
nebude. Právě tento park naopak 
čeká v budoucnu revitalizace.  
V parku se plánuje oprava cest, nové 
lavičky a koše, dojde k nové výsad-
bě dřevin i dalších rostlin a scelení 
některých osázených ploch, což 
usnadní údržbu.

Tvrzení: Parkování ve městě by 
vyřešil parkovací dům. 

Odborná veřejnost městům ve-
likosti Mnichova Hradiště výstavbu 
parkovacích domů zcela nedoporu-
čuje. Důvodem jsou vysoké náklady 
a velmi nízká šance, že stavba bude 
dostatečně využívána. Klíčovou 

otázkou by v tomto ohledu bylo mís-
to, kde by parkovací dům stál, parko-
vací kapacity v jeho okolí, zpoplatně-
ní parkování, jeho klientela...

Tvrzení: Město bude postupně 
zpoplatňovat parkování i v dalších 
částech města. 

Jistě by se dalo uvažovat  
i o dalších lokalitách, kde by mohlo 
být zavedeno částečně placené par-
kování, aby zde vozy nezůstávaly 
zaparkované dlouhodobě a blokova-
ly tak možnost zaparkování v cent-
ru. Například na prostranství před 
kostelním návrším mezi kostelem 
sv. Jakuba a náměstím. Tento krok 
však současné vedení radnice v této 
lokalitě, ani jinde, neplánuje.

Tvrzení: Zpoplatněné parkování 
připravuje obchodníky v centru 
města o klientelu. 

Právě naopak. Zpoplatnění 
parkování provozovatelé obchodů 
spíše vítají. Jejich zákazníkům se 
tak zvyšuje šance, že zaparku-
jí pohodlně přímo u provozovny,  
a pokud své záležitosti vyřídí rychle, 
tak i zdarma.

Rada města 
Mnichovo Hradiště 

Myšlence vlastních technických služeb, které pro město zajišťují činnosti v potřebném čase, rozsahu a kvalitě, a to 
bez nutnosti vytvářet zisk, jsem nakloněn. Jejich zřízení je však podmíněno splněním několika faktorů: 1) město 
musí mít detailní plán jejich fungování založený na kvalitní studii proveditelnosti; 2) musíme disponovat schopným 
managementem, který bude od prvního dne schopen technické služby efektivně řídit; 3) zřízení technických služeb 
musí mít širokou politickou podporu, jinak dojde, stejně jako v minulosti, k jejich cílené likvidaci; 4) jedinou motivací 
pro vznik technických služeb musí být zlepšení oprav a údržby městského majetku, nikoliv uspokojení zájmů ně-
kolika málo osob. K naplnění těchto podmínek musíme ujít ještě dlouhou cestu. Za ČSSD a SZ mohu říci, že jsme  
k diskusi na toto téma připraveni.

Václav Haas, zastupitel za ČSSD a SZ

Technické služby zde byly od nepaměti, plnily svůj účel a město jejich služeb vždy plně využívalo. Pokrývaly totiž veli-
ce široké spektrum činností: drobné údržbářské práce, úklid a čištění obce, opravy silnic a chodníků, správu bytového 
fondu, vytápění obecních bytů, údržbu zeleně, veřejného osvětlení, správu a údržbu veřejných WC či hřbitova. Tren-
dem doby bylo nahrazování těchto služeb privátním sektorem, a tak v roce 2011 došlo k ukončení činnosti technických 
služeb. V současnosti je zřejmé, že pracovní skupina městu chybí. Drobné opravy, údržba a ostatní činnosti jsou 
rozděleny mezi různé společnosti a živnostníky nebo se na drobné opravy vypisují složitá výběrová řízení a poptává 
se spousta firem. Tento postup je časově zdlouhavý, finančně nákladný a z městského rozpočtu se vydávají na tyto 
aktivity nemalé finanční prostředky. Je k zamyšlení, zda ve městě, které se rychle rozvíjí a kde se buduje mnoho 
nového, opětovně nezřídit technické služby, které by tyto nové, ale i stávající objekty i jejich údržbu měly ve správě. 
Prostory pro technické služby město vlastní a jejich provoz by nebyl finančně tak náročný jako objednávky subdoda-
vatelských společností. Z těchto důvodů by znovuobnovení technických služeb bylo jistě pro město přínosem. Také 
mnohá jiná města opouštějí systém roztříštěnosti a vrací se ke zřizování vlastních organizací. Nově zřízené technické 
služby v rozsahu malé pracovní čety by dokázaly bezodkladně reagovat na různé situace a zajišťovat požadavky 
občanů i města. Přímou vazbou na město by se dosáhlo kvalitativně vyšší úrovně v oblasti těchto služeb a činností.

Jiří Bína a František Ouředník, zastupitelé za ODS

A C O NA TO ZASTUPITELÉ?

Dopravní terminál v Dvořákově ulici je takřka hotov a společnost Arriva 
Střední Čechy si už vyzkoušela jeho obsluhu se svými nejdelšími autobusy. Nový chodník ve Lhotické ulici ve Veselé.

Oprava sousoší sv. Jana Nepomuckého na křižovatce pod zámkem je hotová.  
V místě došlo rovněž k úpravě zeleně a chystá se i oprava zídky.

V lesoparku se můžete projít po nově 
upravených cestách.

Ve Veselé byl dokončen chodník podél 
frekventované ulice 5. května.

městě běží, hned několik se jich 
ovšem v září podařilo dokončit. 
Oko potěší například zrestaurované 
sousoší na křižovatce ulic Zámecké  
a V Lípách, pohyb po městě jistě 
zpříjemní nové chodníky ve Veselé 
nebo upravené cesty vedoucí leso-
parkem.

Redakce 

Výstavba komunitního centra v Mí-
rové ulici postupuje kupředu, v leso-
parku probíhá sanace skalních stěn, 
pokračují opravy chodníků a míst-
ních komunikací na různých místech 
ve městě, síťaři dokončují práce na 
Masarykově náměstí, které nutně 
předcházejí revitalizaci...

Množství investičních akcí ve 
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Královny: černý humor, chytré dialogy 
a podmanivá hudba písničkářky Radůzy
Lázeňský pokoj možná na první 
pohled nevypadá jako vhodné mís-
to, v němž by se měl odehrávat děj 
komedie, ale opak je pravdou. Tři 
ženy, které se v něm sejdou, byly  
v nedávné době vystaveny zlomo-
vým životním okamžikům a teď stojí 
před nelehkým úkolem – naučit se 
žít své nové životy. Kromě tohoto 
faktu však nemají společného vůbec 
nic. Každá z nich patří k jiné genera-
ci, každá má svůj příběh a každá se 
musí vyrovnat s odlišnou životní si-
tuací. A je to právě humor, který drží 
člověka nad vodou v těch nejtěžších 
chvílích a pomáhá mu zdolávat i ty 
největší překážky. 

Královny jsou tragikomedií pl-
nou upřímného humoru, ze kterého 

Kurzy tance pro děti
V úterý 8. října začínají kurzy tan-
ce pro děti z prvních až třetích tříd 
základních škol. Pohybové lekce 
zprostředkované taneční a pohybo-
vou školou ILMA zahrnují rock and 
roll, cha-chu, acrobatic dance a další 
zajímavé tance. Kurz čítá osm lekcí, 

které budou probíhat každé úterý od 
17 hodin. V případě zájmu bude kurz 
prodloužen. Pro informace volejte 
kancelář divadla (tel. 607 015 300).

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště 

ovšem občas mrazí v zádech. Před-
stavení doplněné o nádhernou hud-

bu zpěvačky Radůzy je jedinečným 
polem, na němž své umění předvá-
dějí tři herečky, tři královny, kterými 
jsou Vlasta Hartlová, Ivana Plíhalová 
a Vendula Fialová. Přijďte se podívat 
14. října od 19 hodin.

Divadlo rovněž upozorňuje, 
že termín listopadové hry Když se 
zhasne se změnil ze 4. listopadu 
na středu 27. listopadu. Představení 
zahraje Moravské divadlo Olomouc, 
dvě z postav si zahrají samotní 
autoři hry – Michaela Doležalová  
a Roman Vencl.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Říjnu plnému hudby vévodí pořad BO MOZART!
Milovníci hudby se mohou 10. října 
v městském divadle těšit na pořad 
BO MOZART! plný árií z oper Wol-
fganga Amadea Mozarta, ovšem  
v českém překladu Jaromíra Noha-
vici. Zpívat budou v Hradišti dobře 
známí Jana Horáková Levicová  
s Milošem Horákem, a to společně 
s Jaromírem Nohavicou. Na klavír 
je doprovodí Marcel Javorček, v roli 
Mozarta se představí Jiří Krhut.

U zpěvu ještě zůstaneme, pro-
tože 17. října proběhne rovněž pě-

vecký recitál Jana Hnyka v rámci 
Kruhu přátel hudby. Spolu s Janem 
Hnykem vystoupí i zpěvačka Tereza 
Marshall, která v roce 2016 působila 
v pražské GoJa Music Hall v muzi-
kálu Fantom Opery jako Christine. 
Zpěváky doprovodí klavírista a zpě-
vák Ahmad Hedar. Zazní árie od An-
tonína Dvořáka, Franze Schuberta, 
Bedřicha Smetany, Giuseppe Ver-
diho, Wolfganga Amadea Mozarta 
a dalších.

A nakonec – po roce se do Mni-

chova Hradiště opět vrátí dechová 
kapela Krajanka Václava Hlaváčka. 
Na vystoupení populárního tělesa 
23. října od 17 hodin navazuje již 
tradiční grilovačka před divadlem. 
Vstupenky jsou zdarma a začaly 
se vydávat 1. října v informačním 
centru. Jedna osoba si může stejně 
jako minule vyžádat maximálně čtyři 
kusy.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Černobyl – spící peklo
Bývalá sovětská jaderná elektrár-
na Černobyl a nedaleké městečko 
Pripjať již několik let přinášejí ukra-
jinské ekonomice příjmy z turistic-
kého ruchu – v roce 2011 otevřela 
ukrajinská vláda jinak uzavřenou 
zónu návštěvníkům nad 18 let. Ano, 
je to tak, cestovní kanceláře organi-
zují zájezdy do míst, kde před více 
než 33 lety, přesně 26. dubna 1986, 
došlo k největší jaderné havárii  
v dějinách. Desítky let byla tato ob-
last takzvanou zakázanou zónou, 
kam nesměl člověk vstoupit (ale 
řada starousedlíků na tento zákaz 
nedbala, zhruba po roce se vrátili 
do svých bývalých domovů a žijí 
tam dodnes – jejich život je zobra-
zen například v dokumentu Bábušky  
z Černobylu z roku 2015). 

Teprve po rozpadu Sovětské-
ho svazu v roce 1991 se začaly 
postupně zveřejňovat okolnosti růz-
ných událostí, které ve své době 
podléhaly přísnému utajení. A tak 
se po dlouhých letech dovídáme  

i o tom, co předcházelo výbuchu 
čtvrtého reaktoru jaderné elektrárny 
v Černobylu, kdo byli skuteční viníci 
katastrofy, jak reagovalo vedení So-
větského svazu na vzniklou situaci  
a proč tomu tak bylo. Velmi působivě 
a otevřeně to zobrazili američtí tvůrci 
pětidílného seriálu Černobyl, který 
odvysílal televizní kanál HBO kon-
cem letošního května.

Ale poslechnout si vyprávění 
člověka, který osobně Černobyl  
a Pripjať navštívil a na vlastní kůži 
pocítil stále ponurou atmosféru 
těchto míst, je určitě něco jiného 
než zhlédnout film v televizi. Přijďte 
na cestopisnou přednášku Černobyl 
cestovatele Tomáše Kubeše, který 
přijede do našeho kina v úterý 22. 
října. Dozvíte se, jak vše proběhlo, 
co se stalo po výbuchu a jak vypadá 
dnes tato oblast. Začínáme jako ob-
vykle v 18 hodin.

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Vybírejte z programu kina na říjen
V premiérových termínech uvede 
kino v říjnu sedm titulů. Do kin vstu-
puje očekávaný nový film Jiřího Ve-
jdělka Poslední aristokratka vyprá-
vějící o tom, jak potomek emigrantů 
získal v restituci chátrající zámek  
v Čechách a stojí před volbou, zda 
ho prodat, nebo opravit. Další český 
snímek bude erotické drama režisér-
ky Ireny Pavláskové (Fotograf, Čas 
sluhů) Pražské orgie, jejichž děj nás 
zavede do Prahy 70. let minulého 
století na vyhlášené večírky deka-
dentních dobrodruhů. 

Pro děti připravujeme další díl 
Ovečky Shaun s názvem Ovečka 
Shaun ve filmu: Farmageddon a po-
kračování příběhu o královně Zlobě 
opět s Angelinou Jolie v hlavní roli 
s názvem Zloba: Královna všeho 
zlého. Z minulého dílu Zloba: Krá-
lovna černé magie si pamatujete, 
že královna Zloba žije s kmotřenkou 
Růženkou na blatech. Nyní ale čeká 

jejich láskyplný vztah těžká zkouška. 
Můžete se těšit rovněž na vítěz-

ný film z letošního Mezinárodního 
filmového festivalu v Cannes Pa-
razit. Je to korejská černá komedie 
o vychytralé chudé rodince, která 

pronikne do rodinky bohaté. „Fasci-
nující, unikátní, nečekaný a strhující, 
nejzábavnější vítěz Cannes od Pulp 
Fiction,“ to jsou komentáře k tomuto 
filmu od předsedy festivalové poroty 
v Cannes Alejandra Iñárritu. Ne-

nechte si ho koncem měsíce ujít!
Nabídneme vám také thriller Blí-

ženec, který byl po pěti letech opět 
pro kina natočen ve vysokorych-
lostním formátu HFR (High Frame 
Rate). Pro diváka to znamená větší 
rozlišení filmu a lepší optický zážitek 
(standartní rozlišení je 24 snímků za 
sekundu, Blíženec bude v rozlišení 
60 snímků za sekundu). 

Zveme vás ještě na další říjnové 
tituly, například na španělské drama 
Bolest a sláva s Antoniem Bande-
rasem a Penelope Cruz v hlavních 
rolích, mimořádně napínavý čer-
nohumorný horor Krvavá nevěsta  
a mysteriózní drama z prostředí po-
hanských slavností ve Skandinávii 
Slunovrat.

Věříme, že si z programu vybe-
rete, a těšíme se na vás!

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Mladí tanečníci se chystají na první prodlouženou

V sobotu 14. září proběhla za sále Základní školy Studentská první lekce tanečních a všichni účastníci si ji moc užili. Nyní už jsou taneční v plném proudu 
a na sobotu 5. října se v Kulturním domě Pěnčín připravuje první prodloužená. Autobusový svoz nabere tanečníky na Masarykově náměstí, čas odjezdu 
bude předem oznámen. (bab)

Neposlušná kůzlátka 
vlkovi otevřou 12. října
V sobotu 12. října v divadle zhlédne-
me známý příběh o tom, jak je dů-
ležité neotevírat dveře cizím lidem.  
A co teprve vlkům! Neposlušná 
kůzlátka zlobí, vyvádějí a neposlou-
chají, až je sežere vlk. Ale hodná 
maminka koza je dokáže vysvobodit 
z vlčího břicha, kluky své milované. 

Klasická pohádka v tradičním  
i netradičním provedení loutkového 
divadla Buchty a loutky.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Kapela Krajanka Václava Hlaváčka.
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Knihovna pozvala na vernisáž, obdobu 
Noci literatury i křest knihy o Turnovské ulici

Blíží se koncert kapel
Diskant a Nastarýkolena
Na letošní podzim, konkrétně 16. 
listopad, se v mnichovohradišťské 
Posilovně připravuje společný kon-
cert rockových legend z tohoto regi-
onu, kapel Diskant a Luboš Odháněl 
a Nastarýkolena, které zahrají své 
největší a nejznámější hity. Mimo 
tyto kapely ještě vystoupí skupina 
Franta a Fanta a rocková sestava 
Luboš Odháněl a WIX, což je vlast-

ně rockovější pokračování kapely 
Nastarýkolena. 

Podrobnosti o koncertě, na který 
již nyní pořadatelé i členové zúčast-
něných kapel zvou, se dozvíte včas 
z plakátů, novin a ze sdělovacích 
prostředků. A chystá se i jedno pře-
kvapení...

Ondřej Knobloch

Olšinská slavnost představila svázanou obecní kroniku
V loňském slavném „osmičkovém“ 
roce jsme se k městským oslavám 
připojili i my na Olšině a navrátili 
jsme do obce zmizelý pomník TGM. 
V průběhu jeho slavnostního odha-
lení došlo i na čtení z obecní kroni-
ky a výstavu starých fotografií naší 
obce. Obojí se setkalo s nečekaným 
zájmem občanů, a tak se zrodil 
nápad upravit kopii obecní kroniky 
(originál nemáme k dispozici) po-
mocí nových technologií, svázat ji 
do knižní podoby, a umožnit tak její 
půjčování všem zájemcům. Nebyla 
to jednoduchá ani levná záležitost, 
chtělo to svůj čas, ale díky obětavé 
práci Dity Niesnerové a Jiřího Blažka 
je kronika na světě.

Teď už tedy zbývalo jen sezná-
mit s ní veřejnost. Členky osadního 
výboru se dohodly, že k tomu bude 
vhodné uspořádat slavnost, asi opět 
na sklonku léta a tam kroniku Olšin-
ským představit. Od nápadu k reali-
zaci bývá vždy strastiplná cesta, to 
ví každý, kdo někdy v podmínkách 
malé osady něco podobného dával 
dohromady. I když se na přípravě 
podílel celý osadní výbor, hlavní tíže 
a zodpovědnost ležely na předsed-
kyni Janě Novákové.

Každý, kdo v sobotu 24. srpna 
olšinskou slavnost nakonec navští-
vil, mi dá jistě za pravdu, že celá 
akce dopadla na výbornou.

Když jsme roznášely pozvánky 
na slavnost, žádaly jsme místní hos-
podyňky, zda by mohly do plánova-
né kafetérie napéct něco ke kávičce. 
Nebyly jsme si úplně jisté, jak nám 
místní ženy pomohou, ale věřte, bylo 
co prodávat. Kafetérie byla skvěle 
zásobená koláči, bábovkami a ovoc-
nými moučníky. Dámy, děkujeme, 
jste skvělé. I stánky s grilovaným ob-
čerstvením a nápoji měly co nabíd-
nout, takže kdo přijal naše pozvání, 
ten neměl hlad ani žízeň. Sluší se 
poděkovat Hospůdce pod Drábský-
ma, která sponzorsky zajistila občer-
stvení pro všechny učínkující.

K dobré náladě rozhodně  při-

spěla kapela Bambus, vystoupení 
Bábrlinek i scénka připravená uži-
vateli sociálních služeb  z Kurovodic. 
Vystavené historické fotografie obce 
Olšiny a jejího okolí budily jako ob-
vykle velkou pozornost.

Na plakátech a letácích bylo 
předem inzerováno, že slavnost má 
jeden hlavní cíl  – seznámit občany 
s nově upravenou kronikou. V pro-
gramu, který skvěle moderoval pan 
Stanislav Musil, bylo tedy čtení z 
kroniky zařazeno hned dvakrát. Dalo 
dost přemýšlení vybrat, které kon-
krétní úryvky zařadit do veřejného 
předčítání, aby to posluchače zau-
jalo. Úryvky nakonec vybrala Lída 
Heningerová a myslím, že se jí to 
povedlo. Při čtení jsme se střídaly tři 
a úryvky nebyly dlouhé, což pomoh-
lo udržet pozornost posluchačů. Tak 
se občané ke svému údivu například 
dozvěděli, že o vodovodu, který byl 
do obce zaveden v roce 2010, se 
jednalo již na veřejné schůzi občanů 
v roce 1934, kronika pak uvádí i po-
čet zájemců a proč jednání skončilo 
nezdarem. Velmi působivé bylo čtení 
emotivního zápisu o požáru  v noci 

na první jarní den právě před 85 lety. 
Nechyběla ani zmínka o  válečných 
událostech z let 1944–1945. Úsměv 
u posluchačů vzbudily rady pro za-
hrádkáře, například jak se zbavit 
přemnožených mšic. V naší kronice 
se najde i poezie, a tak čtení končilo 
ukázkou amatérské básnické tvorby.

Poslední ukázka se četla v půl 
sedmé večer, ale tím slavnost zda-
leka nekončila. Sousedé si měli o 

čem povídat při dobrém doušku a za 
milého doprovodu kapely Bambus 
až do pozdních hodin. Moderátor 
zakončil oficiálně slavnost poděko-
váním všem, kteří jakkoli přispěli ke 
zdaru slavnosti, a končil provokativní 
otázkou: sejdeme se za rok zase? 
Bylo to krásné…

Jaroslava Koubková,
Osadní výbor Olšina

V předvečer sousedské slavnosti,  
v pátek 13. září, ožila knihovna  
a její vestibul oslavami 740 let vzniku 
našeho města. K tomuto výročí jsme 
pro všechny milovníky historie při-
pravili tři vzájemně propojené akce. 
Večer zahájil úvodním slovem pan 
Pavel Sosnovec z Muzea Mladobo-
leslavska, který představil výstavu 
fotografií s názvem Příběh našeho 
města. Tato výstava je společným 
projektem paní Hany Vignerové, 
znalkyně historické módy a foto-
grafky Lucie Velichové. V chodbě 
knihovny si nyní můžete prohlédnout 
devět velkoformátových fotografií 
žen v dobovém oblečení a všíma-
ví návštěvníci jistě poznají některá 
místa v Mnichově Hradišti, která si 
ještě uchovala atmosféru vzdále-
ných let.

Na vernisáž navazoval křest 
nové knihy pana Miroslava Pospíšila 
Turnovská ulice a obchody města  
v letech 1932–1955. Pan Pospíšil 
přišel i s manželkou Hanou a setkání 
s ním bylo pro všechny návštěvníky 
velmi milé. Svou novou knihu zájem-
cům také podepisoval. V útlé knížce 
jsou zachyceny autorovy vzpomínky 
na Turnovskou ulici, její domy, ob-
chody a obyvatele. Knihu je možné 
zakoupit za 50 Kč v knihovně nebo  
v Knihkupectví Hany Otáhalové.

Dále večer pokračoval místní 

obdobou Noci literatury. Na čtyřech 
místech v blízkosti náměstí si moh-
li návštěvníci vyslechnout ukázky  
z knih místních autorů, které popisu-
jí život v našem městě v dřívějších 
dobách. Prvním místem byl vstup 
do divadla u časové osy, kde místní 
ochotník pan Miroslav Smutný četl 
ukázku z knihy od Ivana Šmídy Bě-
hali jsme bosi. Jeho divadelní kole-

gyně Aneta Hoření předčítala z kni-
hy Vlasty Pospíchalové Srdce, míč  
a velryba na dvorku u knihovny. V za-
hradě pana Motla na posluchače če-
kala Lenka Sosnovcová s úryvkem  
z knihy Jany Renée Friesové Pev-
nost mého mládí. V krásné stodole 
na faře seznamoval s knihou, jež 
vyšla v loňském roce pod názvem 
Mnichovo Hradiště v pamětech ro-

diny Toušovy, pan Jan Touš mladší. 
Nakonec bychom rádi podě-

kovali všem, kteří nám při přípravě 
podvečera pomáhali, především 
díky nim jsme mohli strávit příjemné 
chvilky ve společnosti „našeho měs-
ta ve fotografii a v literatuře“.

Jana Jedličková,
Městská knihovna Mn. Hradiště

V knihovně představil svou publikaci o Turnovské ulici její autor Miroslav Pospíšil.

Lurdy Českého ráje,
kdopak dnes zná je?

U Dětenic tvrz Milkovice
zajímavá je velice –

Maria tam v celé kráse
třem mcelským děvčátkům zjevila se.

Andělé ji provázeli,
21. 11. 1849 v kalendáři tehdy měli...

V blízkém Ličnu studánka,
která náves zdobí,

nemocným je darována
na jejich choroby.

LURDY ČESKÉHO RÁJE
Daniela Břoušková

Kdo z Mužského se dívá do kraje,
cítí se jako v obrazárně.

Když obloha mu štědře zavlaje,
věří, že tady nezestárne.

Svěžest si nabírá jak v studánce
a hned má plný džbánek.

Po každém doušku je mu do tance
a kraj čte z mnoha stránek.

POHLED Z MUŽSKÉHO
Josef Brož

Ještěd, Luž, Ralsko, Klíč a Bezdězy.
I z Prahy zhlédneš zlato Víta,

však pohled do Krkonoš vítězí.
Český ráj Valečovem vítá.

Turnov jak Betlém, Vyskeř oblá věž
a Trosky – klíče od domova.

Tu sbírku básní nikdy nedočteš,
ke každé vždy se vracíš znova.

(Báseň podnítila zastavení těžby štěrku na Mužském)

Na pískovcovém stole 
Drábských světniček

letitý stařeček zemdlený sedí.
Byl kdysi mladý, statečný jak rek.

Očima z čediče dnes v kraj krás hledí.

Sopečná dýmka vyhasla mu dávno již
a řečná ústa stářím oněměla.

Křížovou cestou let svůj vlekl kříž
a čas své zkazky do jeho psal těla.

Tvář jeho sličná kdys 
je scvrklá, zvrásnělá,

déšť se sluncem a mrazem do ní psaly
a ještě dnes vráskami píší do čela
epopej věků, knihu běd i chvály.

MUŽSKÝ
Josef Brož

Jen nebe zná v ní číst, úžasem otvírá
své oči, které jasnou modří hrají,

co prožil Mužský, kopec v Českém ráji.

Je mi ho líto jako přítele,
když z boku rvou mu tuny štěrku.

Kraj bez něj – mrtvo v kostele.
Ta báseň – penízek je na ofěrku.

(Rodný kraj, 1941)

7. ŘÍJNA, 9:30, DOMOV MODRÝ KÁMEN
BESEDA SE SPISOVATELEM JANEM ŘEHOUNKEM
8. ŘÍJNA, 9:30, DOMOV MODRÝ KÁMEN
O SOPKÁCH A ZEMĚTŘESENÍCH
přednáška RNDr. Jana Zedníka z Geofyzikálního ústavu AV ČR.

9. ŘÍJNA, 13:30, DOMOV MODRÝ KÁMEN
VIKTOR SODOMA
Hudební vystoupení.

11. ŘÍJNA, 9:30, DOMOV MODRÝ KÁMEN
JAZZ A JEHO VLIV NA ČLOVĚKA
Beseda s Mgr. Františkem Kozderkou.

Měsíc sociálních služeb  
v Domově Modrý kámen
Celorepublikový Týden sociálních 
služeb si mnichovohradišťský Do-
mov Modrý kámen protáhl na celý 
měsíc. V rámci programu můžete 
ještě v říjnu navštívit besedy se zají-

mavými hosty a na zajímavá témata 
a rovněž koncert zpěváka Viktora 
Sodomy.

Redakce
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Při zahájení školního roku obdržela 
jedenáctka gymnazistů certifikáty FCE
Skutečnost, že studenti vyšších 
ročníků Gymnázia Mnichovo Hradi-
ště skládají  jazykové zkoušky, a to 
mezinárodní i takzvané „státnice“,  
není nikterak překvapivá – na výuku 
cizích jazyků, zejména pak anglič-
tiny, u nás klademe tradičně velký 
důraz – většina studentů tedy  svými 
dovednostmi komunikovat v cizím 
jazyce výrazně přesahuje rámec 
požadavků státní maturity. Jejich  
rozhodnutí ověřit si dosažené  
znalosti jazykovou zkouškou bylo 
doposud jejich soukromou věcí a 
bylo samozřejmé, že za zkouškou  
a eventuálně i přípravou na ni museli 
dojíždět. 

V roce 2018 jsme proto navá-
zali spolupráci s Cambridge English 
Centre Frýdek-Místek. Ve školním 
roce 2018/2019 jsme začali studen-
ty na složení mezinárodních zkou-
šek systematicky připravovat v rámci 
výuky a 25. května skládalo jedenáct 
studentů septimy a 3. A zkoušky 

FCE přímo na půdě školy. Zkoušeli 
je certifikovaní lektoři, písemná část 
zkoušky probíhala v režimu on-line 
na školních počítačích a výsledky 
byly vyhodnocovány centrálně. Stu-
denti museli i tak za zkoušku za-
platit, procvičování v rámci výuky a 
pohoda domácího prostředí jim ale 
její složení podstatně usnadnily. V 

případě zkoušky FCE jde primárně 
o dosažení úrovně B2 podle Evrop-
ského referenčního rámce – všech 
jedenáct přihlášených zkoušku slo-
žilo úspěšně, a pět z nich dokonce 
dosáhlo skvělých výsledků v úrovni 
o stupeň vyšší, tedy C1. Certifikáty 
byly slavnostně předány při shro-
máždění celé školy v první školní 

den nového školního roku, 2. září. 
I v letošním školním roce bude 

probíhat příprava na FCE – dou-
fáme, že další zájemci o složení 
zkoušek budou stejně úspěšní jako 
ti první.

    Lenka Sosnovcová,
Gymnázium Mnichovo Hradiště

Co MAP nachystal na 
druhý podzimní měsíc?

Po hektickém září – pro děti, učitele 
i rodiče – přichází klidnější říjen, ve 
kterém bychom rádi nabídli zajímavé 
aktivity pro širokou škálu zájemců  
z řad učitelské i rodičovské veřejnos-
ti. Věříme, že si v naší pestré nabíd-
ce vybere opravdu každý. A pokud 
ne, těšit se můžete na následující 
měsíce, na něž jsou již nyní přichys-
tána inspirativní setkání, workshopy, 
přednášky atd. 

Poté, co jsme v úterý 17. září 
společně „tvořili“ přírodní zahradu  
v klášterské škole, kde jsme se do-
zvěděli vše podstatné, seznámili 
jsme se s ukázkovými projekty z pra-
xe, zjistili jak vybudovat výukovou 
přírodní zahradu společně s dětmi 
a místní komunitou a jak ji následně 
využít jako praktickou pomůcku při 
vzdělávání, navazujeme na toto se-
tkání workshopem Učení venku, na 
němž 2. října seznámíme zájemce 
s tím, proč a jak učit venku. Kromě 
toho, že učení venku děti baví, zvy-
šuje zájem o učení, zlepšuje vzdělá-
vací výsledky, podporuje zdraví dětí, 
zvedá spokojenost a náladu dětí  
i učitelů, posiluje vztahy mezi dětmi 
i s učiteli, je především přirozené. 
Pojďte spolu s námi objevit tajemství 
školy za školou!

Doufáme, že zájmu veřejnosti 
neunikne workshop Mgr. Gabriely 

Lukové Sittové (školní psycholožka 
na Gymnáziu Mnichovo Hradiště, 
bývalá školní psycholožka na ZŠ 
Studentská) Neklidné a nepozorné 
dítě, který se uskuteční ve čtvrtek 
24. října. Problematika neklidných 
a nepozorných dětí, ADHD, ADD… 
je víc než živá, proto díky tomuto 
workshopu získáte teoretické zákla-
dy, podporu a možnost sdílení, po-
znáte a nacvičíte si techniky rozvoje 
pozornosti a soustředění. 

Za sebou již máme některá 
čtvrtá setkání našich pracovních 
skupin, například pracovní skupiny 
pro financování, jejíž dvě členky 
pro zájemce pilně připravují Dotační 
bulletin, který by vám mohl být nápo-
mocen v případě, že pro financování 
svých projektů spojených s výcho-
vou a vzděláváním dětí potřebuje-
te najít dostupné finanční zdroje.  
V polovině září se též sešli naši 
„demokrati“, kteří postupně vytváře-
jí pracovní listy pro výuku v terénu, 
připravují simulaci zastupitelstva 
pro žáky, nabízejí školám možnost 
zapojit se do žákovských projektů 
či spolupracují s muzeem či kni-
hovnou. Zbývající pracovní skupiny 
mají svá setkání naplánována právě  
v říjnových dnech. 

Všechny námi nabízené aktivi-
ty, které jsme výše představili, ale 
i mnohé další naleznete na našem 
webu www.map-mh.cz či facebooko-
vém profilu MAP II Mnichovohradišť-
sko – pozvánky zde zveřejňujeme  
s předstihem. Naleznete je rovněž 
v kalendáři akcí v tomto zpravodaji.

Markéta Tomášová,
MAP II Mnichovohradišťsko

Školka Kohoutek rozšiřuje 
své služby o jesle
Jesle Kohoutek byly vybrány jako 
pilotní projekt podpořený Evropskou 
Unií, což nám umožnilo otevřít další 
veřejnou školičku, která nabízí pra-
videlnou profesionální péči o děti ve 
věku od šesti měsíců do čtyř let v 
kolektivu maximálně čtyř dětí.  

Projekt je zaměřen na podporou 
rodičů malých dětí, kteří si aktivně 
hledají zaměstnání, rekvalifikují se, 
studují v denní či kombinované for-
mě vzdělávání, podnikají nebo jsou 
zaměstnáni.

Jelikož se o čtyři děti starají dvě 
pečující osoby, je zaručena individu-
ální péče v rodinném prostředí.

Pro více informací se obracejte 

na Janu Šťastnou, ředitelku Mikro-
jeslí Kohoutek (tel.: 724 192 819).

Jana Šťastná,
Mateřské centum Kohoutek

Již druhým rokem se mohly děti  
z naší školy zúčastnit během prázd-
nin výletů nejen do Českého ráje, 
kterých jsme podnikli celkem šest.

Naše první kroky se ubíraly 
Riegrovou stezkou, která vede nad 
řekou Jizerou. Přijeli jsme vlakem do 
Semil, krásnou procházkou jsme se 
vydali do Spálova a odtamtud zpátky 
vlakem do Mnichova Hradiště.

Naše druhá turistická výprava 
směřovala k pohádkovému hradu 
Valdštejn. Na místě už na nás čekal 
loupeživý rytíř, který nám poutavě 
vyprávěl o svém životě na hradě. 
Pomohli jsme mu najít ztracený po-
klad a kousek z něj jsme dostali i na 
památku. Zpátky k vlaku, který nám 

jel z Turnova, jsme se vydali přes 
rozhlednu Hlavatice.

Cílem našeho třetího výletu byly 
mlýnky u Březiny. Ty si postavili pro 
radost lidé z okolí. Nacházejí se 
poblíž studánky U lesní víly. Když 
jsme se dostatečně pokochali jejich 
originalitou, vrátili jsme se pěšky 
do Mnichova Hradiště přes Olšinu  
a Dneboh. Na rozdíl od dvou před-
chozích výletů nám už tentokrát 
počasí nepřálo a museli jsme vytáh-
nout pláštěnky. I přesto jsme si ale 
celou akci parádně užili.

Další putování nás zavedlo na 
hrad Kost. Spolu se sympatickou 
paní průvodkyní jsme se podívali do 
míst, kde byl v pohádce S čerty ne-

jsou žerty vězněn Petr Máchal, i do 
kuchyně, kde tehdy kaprál se správ-
cem vylézali z truhly plné mouky. 
Hřebem našeho výletu byl rytířský 
turnaj, který měla perfektně připra-
vený Agentura De Costy. Viděli jsme 
nefalšovaného draka a děti se moh-
ly projet na koni. Opět jsme trochu 
zmokli, ale vůbec nám to nevadilo.

Předposlední výlet byl nejdelší 
a nejnáročnější. Vlakem jsme přijeli 
do Hrubé Skály a vydali se k hradu. 
Po menším odpočinku jsme přes 
Adamovo lože, kde právě podřimo-
val princ Bajaja, pokračovali dále na 
hrad Valdštejn. Odtud jsme šli na 
rozhlednu Hlavatice k vlaku do Tur-
nova. Zase jsme trochu zmokli, ale 

ono by nás to bez těch pláštěnek už 
ani nebavilo.

Poslední letošní turistický výlet 
byl do EKOParku v Liberci. Vyzkou-
šeli jsme si zde vyrobit dárečky ze 
dřeva, prošli jsme naučnou stezku 
za pokladem. A i když to dalo pořád-
nou fušku, poklad jsme nakonec na-
šli a kousíček si vzali. Ovšem úplně 
ze všeho nejlepší byla cesta vlakem 
z Liberce do Turnova.

Doufáme, že tyto výlety nebyly 
poslední. Věříme a máme radost, že 
nám vzniká prázdninová tradice.  

Michaela Matoušová 
a Veronika Čečelská, 

Základní škola Studentská

Prázdninové turistické výlety pro děti ze Základní školy Studentská

Hola, hola, školka volá!
Kdyby naše školka uměla mluvit,  
2. září by se Mírovou ulicí ozývalo 
její volání. A hurá, děti přišly i bez 
něj. Starší děti se vrátily mezi své 
kamarády a ti nejmenší udělali prv-
ní krok do nového prostředí. Školka 
přivítala úplně všechny. 

Pavilon prošel rekonstrukcí  
a třída Beruška se zaskvěla ve zcela 
novém kabátě. Je vybavena krás-
ným moderním nábytkem a hračka-
mi a určitě se tam všem bude líbit. 
Společně se těšíme na rekonstrukci 
dalších tříd.

Nejživěji bylo první den školního 
roku ve třídě Motýlek, kam přišlo 24 

nových dětí se svými rodiči. A bylo 
tam pěkně veselo. Rodiče prochá-
zeli se svými dětmi třídou, prohlíželi 
si hračky a seznamovali se s děním 

ve školce. Nemohlo to skončit jinak, 
nakonec si hráli rodiče i děti. Mateř-
ská škola se nyní, po dobu adaptace 
dětí, snaží vycházet dětem i rodičům 

vstříc, a tak určitě vše společně 
zvládneme.

Tak jako každý rok je i na ten 
letošní připravena pro děti spous-
ta akcí. Výlety pro nejstarší začaly  
už v září a pokračovat se všemi dět-
mi budeme postupně po celý školní 
rok.

Přejeme všem dětem i jejich ro-
dičům, aby se školní rok 2019/2020 
vydařil k jejich spokojenosti, aby děti 
byly zdravé a ve školce zažily spous-
tu radosti.

Jana Kuntošová,
Mateřská škola Mírová

Veseláček v jednom kole
Dětský pohybově-taneční kroužek 
Veseláček poslední dobou opravdu 
nezahálí. Pod vedením své učitelky 
Mileny Pospíšilové holky a kluci z ve-
selské školy pilně nacvičují a účastní 
se se svým vystoupením nejen růz-
ných společenských akcí, ale také 
soutěží. 

V poslední části loňského škol-
ního roku se krásným postupovým 
druhým místem v prvním kole Stře-
dočeského tanečního poháru v Mla-
dé Boleslavi protančili až do finále 
této soutěže a nedlouho poté podali 
výborný výkon i v pohárové celore-
publikové otevřené taneční soutěži 
Open Dance Mission, kde se ve 
velké konkurenci mnoha šikovných 
týmů umístili na šestém místě.

Své představení si ale nene-
chávají jen pro porotce. K vidění byl 
Veseláček již tradičně na červnové 
Veselé pouti, kde malí tanečníci 

předvedli svůj letošní nový tanec, 
který natrénovali (jako vždy konkrét-
ně pro tuto akci) společně i se škol-
kovými dětmi. Pod vedením již zmí-

něné Míly Pospíšilové a také paní 
učitelky Lenky Dutkové ze školky 
celý program nejen zahájili, ale poté 
také zakončili. A kdo je nestihl ve Ve-
selé, měl možnost pokochat se jejich 
dovednostmi na zářijové sousedské 
slavnosti Zažít Hradiště jinak. 

Vystoupení dětí tak opět pře-
neslo svým laděním všechny přítom-
né do první poloviny minulého století 
– fascinující doby elegance, vytří-
bených mravů a prosperity. Taneční 
scéna u kostela sv. Jakuba se hemži-
la gentlemany ve stylovém oblečení 
i křehkými slečnami s dobovými do-
plňky. Děti předvedly oslňující pohy-
bové kreace a sklidily velký potlesk.                                                                                                                                         
                       

Fanoušci Veseláčku
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Pečovatelská služba není práce. Je to 
poslání, říká klient litoměřické charity

Voda pro Pepína

„Naše holky už jsou tady,“ vítá pečo-
vatelku a zdravotní sestru v domácí 
péči asi sedmdesátiletá žena, která 
se stará o svou dceru upoutanou na 
lůžko. Zatímco pečovatelka postiže-
né ženě provádí základní hygienu, 
sestra zjišťuje zdravotní stav obou 
žen a podává léky. „Nevíme, co by-
chom si bez děvčat z Charity počaly. 
Pomáhají nám se vším. Já už vzhle-
dem ke svému věku a zdravotnímu 
stavu na moc věcí nestačím,“ říká 
matka.

Pečovatelka denně navštíví 
minimálně sedm domácností. Do 
některých se dle potřeby několikrát 
denně vrací. Její náplň práce je růz-
norodá. Mezi nejčastější úkony patří 
podávání jídla, nákup, úklid a přede-
vším zajištění základní hygieny. Veš-
keré činnosti vychází z požadavků  
a potřeb klienta. 

Ne vždy je klient schopný komu-
nikace. Pracovnice tak musí správně 
vyhodnotit situaci a projevit velkou 
dávku empatie. 

Další klient, ke kterému přichá-
zíme, umírá. Leží na lůžku. Nemluví. 
Přesto pečovatelka ví, co má udělat. 
Klienta pozdraví, ptá se, zda je něco, 
co potřebuje. Neodpovídá. Ptá se ho 
tak přímými otázkami a on komu-
nikuje oční mimikou. V momentě, 

kdy probíhá výměna inkontinenční 
pomůcky a celkové umytí klienta, 
loučím se a odcházím z místnosti.

Pečovatelskou službu v největší 
míře využívají senioři a osoby s chro-
nickým či zdravotním postižením. Ti, 
kteří nemají nikoho blízkého, kdo by 
se o ně dokázal postarat a nebo to 
není v jeho silách. Přiznejme si, že 
ne každý může tento servis zvlád-
nout. Poskytnout svému příbuzné-
mu intimní hygienu, stravu a zajistit 
mu alespoň základní komfort, který 
potřebuje.

Město Mnichovo Hradiště vý-
znamně podporuje poskytovatele 
sociálních služeb. Mezi nimi nechy-
bí ani Diecézní charita Litoměřice.  
I díky této podpoře může žít pan 
Roman v Domě s pečovatelskou 
službou, kde využívá charitních slu-
žeb. Žije zde již třetím rokem. Z dů-
vodu ucpávání cév mu museli lékaři 
amputovat nohu. Nyní je odkázán 
na invalidní vozík a pomoc ostat-
ních. „Děvčata tu jsou velmi hodná  
a vstřícná. Stačí se zmínit a hned 
vše zařídí. Tuto práci nemůže dělat 

každý. Není to totiž práce, je to po-
slání,“ říká pan Roman a my s ním 
můžeme jen souhlasit.

Dnes jsem strávila jeden den  
s pečovatelkou. Mou průvodkyní byla 
paní Irena, pečovatelka v Mnichově 
Hradišti, která ke svému poslání, jak 
ona sama říká, musela dozrát. „Dří-
ve jsem pracovala v automobilovém 
průmyslu. Nenaplňovalo mě to. Přá-
la jsem si dělat práci, která má smy-
sl. V životě jsem si ledasčím prošla a 
musela tak spoustu věcí přehodnotit. 
Nyní jsem spokojená, když vidím, že 
mí klienti jsou spokojení.“

Povolání pečovatelky je nároč-
né nejen fyzicky, ale i psychicky. 
Obdivuji, s jakou péčí a trpělivostí se  
o své klienty stará a stále s úsmě-
vem na tváři. „Víte, klienty nezajímá, 
že mám své osobní problémy, když 
pracuji, není prostor na mé trable. 
Mým úkolem je klienty povzbudit, 
zlepšit jim náladu.“

Zatímco se s mou průvodkyní 
loučím, má role pozorovatelky kon-
čí. Uvědomuji si, jak jsem unavená  
a vyčerpaná. Paní Irena odjíždí 
domů ke své rodině a role pečova-
telky jí rozhodně nekončí…

Eva Hadašová,
Diecézní charita Litoměřice

Pravěk jako téma dětského dnu v Kruhách
V sobotu 24. srpna se hřiště v Kru-
hách přesunulo v čase o několik 
milionů let zpátky. Konal se zde totiž 
náš tradiční rodinný den, tentokrát 
na téma pravěk.

Již při vstupu byli příchozí vta-
ženi do doby lovců mamutů. V míst-
ním prabufetu se mohli občerstvit 
vybranými pravěkými lahůdkami, na-
příklad mamutem na grilu, pralačin-
kami či jeskynním koláčem. Na za-
hnání žízně se podávala prakofola, 
kalná břečka, břunda jeskynní ženy 
a jiné nealko. Samozřejmě nemohlo 
chybět točené prapivo v podobě jes-
kynního ležáku. Velké oblibě se také 
těšily míchané pranápoje.

Ve středu hřiště se nacházela 
jeskyně, kde si všichni mohli vyrobit 
šperky a různé ozdoby z toho, co 
příroda dala. Před jeskyní byla na-
chystaná hromada pytloviny, z které 
si děti, s pomocí maminek, šily pra-
věké kostýmy a za asistence tatínků 
zde také vyráběly pravěké zbraně  
z připravených materiálů.

Ale než se do toho všeho děti 
se svými rodiči pustily, než vypuklo 
to pravé pravěké šílenství, vyrazily 
postupně na Myslivecký chodníček, 
kde si ověřily své znalosti o přírodě. 

Myslivecký chodníček pro děti již ně-
kolik let připravuje Myslivecké sdru-
žení U obůrky Podolí.

Po návratu z chodníčku a pří-
padném občerstvení se děti vrhly 
na již zmiňovanou výrobu šperků  
a oděvů. Mohly si vyzkoušet, jak se 
házelo oštěpem, střílelo z luku, byl 
nachystaný hrad z balíků slámy, kte-
rý je mezi dětmi velice oblíbený, ne-
směl chybět (také oblíbený) běh na 

gumolaně a jiné soutěže, které bylo 
dobré si vyzkoušet, protože okolo 
páté hodiny byl odstartovaný rodin-
ný závod. Rodinné týmy startovaly 
ve třech kategoriích, které se určo-
valy podle věku nejmladšího člena. 
Všichni do závodu šli s vervou, nikdo 
se nemusel za svůj výkon stydět,  
a proto všechny děti z týmů dostaly 
odměnu.

Na závěr našeho sportovního 

odpoledne se konala dětská diskoté-
ka, na kterou se děti každý rok velice 
těší.

Celý den se povedl, počasí přá-
lo, všichni přítomní si to u nás (snad) 
užili a již nyní se těšíme na příští ro-
dinný den, který proběhne na téma... 
Nechte se překvapit!

Martina Dvořáková,
Sportovní klub Kruhy

Chtěl bych zase sám plavat! – Mož-
ná to zní jako obyčejné přání, které 
je snadné splnit. Jenže za tímhle 
přáním je příběh třicetiletého Pepí-
na, kterému se před sedmi lety ob-
rátil život naruby.

 Pepíno utrpěl při autonehodě 
vážný úraz hlavy. Dnes je na vozíčku 
a nevzdává se snu, že bude jednou 
zase chodit. K tomu nezbytně potře-
buje rehabilitaci ve vodě. Bohužel 
má kvůli poškození močové trubice 
zavedenou epicystomii, a nesmí tak 
do žádné společně užívané vody, 
aby nedošlo k poškození jeho ledvin.

Jeho těžkou situaci pomůže 
řešit speciální rehabilitační bazén 
určený jen pro něj. Rodina proto 
oslovila firmu AQUAprogram Turnov 
a společně navrhli rehabilitační ba-
zén, který splňuje veškeré zdravotní 
potřeby. Celková částka na jeho po-
řízení je však 700 tisíc korun. V tom-
to rozpočtu nejsou stavební práce  
a betonáže, které se rozhodla v rám-
ci pomoci uhradit firma.

Osudný rok 2012

 Pepíno byl krásný mladý muž 
připravený naplno vstoupit do života. 
Těsně na sklonku roku 2012 sedl do 
auta ke svému kamarádovi, který 
zavinil těžkou autonehodu. Pepíno 
utrpěl vážný úraz hlavy. Došlo u něj 
ke krvácení do mozkového kme-
ne, následovala okamžitá operace 
mozku, při které pacient upadl do 
kómatu. Pepínova rodina si tehdy 

vyslechla tu nejhorší větu: „Váš syn 
má nulovou šanci na přežití.“ Lékaři 
se však mýlili.

Maminka Věra s manželem za-
čala bojovat o Pepínovu záchranu. 
Po dvou měsících se její syn začal 
probírat z kómatu. Na posteli ležel 
dospělý dvoumetrový kluk, kterého 
bylo ale potřeba všechno od začátku 
naučit. Maminka začala dělat ba-
zální stimulaci, masáže, ergoterapii  
a fyzioterapii. Rodiče pracovali neú-
navně a po deseti měsících pobytu  
v nemocnici si mohli Pepína koneč-
ně odvézt do domácí péče. Pepíno 
od té doby poctivě rehabilituje, cvičí, 
naučil se znovu mluvit, číst, počítat, 
jíst a moc dobře mu to myslí.

Od nehody uplynulo už sedm 
let. V dnešní době se mladík krás-
ně staví na nohy a přibližuje se  
svému snu. Denně ukazuje svou 
sílu a sílu svého odhodlání. A prá-
vě touha a píle jsou důvodem proč 
Pepínova rodina otevřela sbírku, kte-
rá má pomoci tomu, aby se její syn 
mohl postavit na nohy a znovu začít 
chodit. 

Televize Barrandov odvysílala 
Pepínův příběh v pořadu Osudové 
okamžiky.

Věříme, nevzdáváme se a pro-
síme o pomoc. Společně to doká-
žeme! Sbírka, prostřednictvím které 
nám můžete pomoci, bude otevřena 
od října letošního roku v rámci Ná-
rodního fondu pomoci Karla Janeč-
ka.

Věra Blažková

Spolek genealogů po létě 
opět obnovil svou činnost
Od února 2017 se s výjimkou let-
ních prázdnin scházejí každý mě-
síc ve Veselé genealogové, tedy 
lidé, jejichž koníčkem je pátrání 
po předcích. Hlavními cíli schůzek 
jsou výměna zkušeností, mapování 
typických příjmení na Mnichovohra-
dišťsku a zkoumání vzájemné vzdá-
lené příbuznosti. Kdokoliv se může 
připojit mezi nás. Zváni jsou všichni 
bez ohledu na věk, region i míru zku-
šeností s pátráním.

Schůzky probíhají v Domě 
Ludmila (Na Návsi 229, Mnichovo 

Hradiště – Veselá, vchod přes dvůr 
objektu čp. 44) jednou měsíčně, a to 
vždy v úterý od 17:30 hodin. Termíny 
nejbližších setkání: úterý 15. října od 
17:30, úterý 12. listopadu od 17:30 a 
úterý 10. prosince od 17:30. Účast 
na schůzkách je vhodné předem po-
tvrdit na telefonu 724 700 656. 

Více informací o spolku a aktu-
ální termíny schůzek lze nalézt na 
webu www.rodokmenymh.cz či na 
výše uvedeném telefonním čísle.

Petr Novák

Aktivizace se psem 
v Domově Modrý kámen
Jednou týdně navštěvuje klienty  
v Domově Modrý kámen biewer teri-
ér Miky, jehož návštěva u nich vždy 
vykouzlí úsměv na rtech a zpříjemní 
den. 

Ne nadarmo se říká, že pes je 
nejlepší přítel člověka. Vždyť nás 
doprovází už více než 14 tisíc let  
a nikde bychom nenašli věrnějšího  
a oddanějšího společníka.

Iveta Čermáková,
Domov Modrý kámen

Spokojený domov oslavil patnácté narozeniny a vydal 
druhý díl knihy o své historii
Je to již 15 let, co ve Veselé vzniklo 
Občanské sdružení Spokojený do-
mov. U Ministerstva vnitra ČR bylo 
zaregistrováno 20. září 2004. Od 
roku 2012 pak Spokojený domov 
funguje pod novou právní formou – 
jako obecně prospěšná společnost.
Podrobněji svou historii mapuje kniž-
ně. První díl knihy s názvem „Když 
péče hřeje u srdce – 10 let nejen  
s hvězdami“ vyšel v roce 2014. 
Letos 27. září měl křest druhý díl, 
nazvaný „Péče stále hřeje u srdce – 
Čas nejsou jen peníze“. 

Kromě shrnutí období 2014–
2019 obsahuje rozhovory s 26 osob-

nostmi, které vyšly v tomto období 
ve zpravodaji Spokojeného domova, 
z nichž vybíráme například rozhovor 
s ředitelem ZOO Praha Mirosla-
vem Bobkem, pamětnicí a matkou 
zpěváka Viléma Čoka Františkou 
Čokovou, hercem Otou Jirákem, 
bavičem a publicistou Ivo Šmolda-
sem, historičkou Lenkou Křížovou, 
genealožkou Helenou Voldánovou 
nebo podnikatelkou a filantropkou 
Boženou Sedlákovou.

Kniha je doplněna také o lexikon 
osobností Spokojeného domova, 
který čtenářům přiblíží, kdo měl na 
rozvoji a fungování Spokojeného 

domova v minulosti výrazný podíl.
Zakoupit ji můžete v kontaktním 
místě Spokojeného domova v Domě 
Ludmila ve Veselé. Autorem pub-
likace je dlouholetý zaměstnanec 
Spokojeného domova Petr Novák, 
který v současnosti pracuje jako 
ředitel Domova Modrý kámen.

Spokojený domov poskytuje 
v našem regionu péči o seniory a 
handicapované ve vlastních domác-
nostech. Podrobnosti najdete na 
jeho webu www.spokojeny-domov.
cz nebo na telefonu 725 447 312.

Petr Novák
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Rekonstrukce hřiště MSK je tady!

INZERCE

Přes veškerá úskalí a administrativní 
požadavky se nám povedlo v pořád-
ku doložit všechny náležitosti a včas 
předat všechny potřebné dokumen-
ty, abychom mohli uskutečnit pláno-
vanou rekonstrukci našeho hlavního 

fotbalového hřiště v areálu MSK. Pe-
níze jsme obdrželi od Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
na klubový účet a nyní se pustíme 
do očekávané rekonstrukce našeho 
hlavního hřiště, která bude obnášet 
rovněž instalaci systému zavlažo-
vání, odvodnění a nového zábradlí, 
jež bude následně okolo tří čtvrtin 
hřiště.

Od 7. října bude společnost Ha-
vax z Liberce nejprve „ničit“ a poté 
vylepšovat naše hlavní hřiště. Celá 
rekonstrukce by měla být hotova do 
jara 2020, poté budeme již jen pra-
videlně sekat, hnojit a zavlažovat 
nový trávník, abychom ho v prázd-
ninových měsících mohli slavnostně 
zpřístupnit a oslavit tak 100 let klubu. 
Celá akce bude stát bezmála šest 
milionů korun. Na této částce se po-
dílí 70 procenty MŠMT, 20 procenty 

město Mnichovo Hradiště a 10 pro-
cent skládá samotný klub MSK.

Tímto bych chtěl všechny fa-
noušky fotbalu upozornit, že veškerá 
utkání starších žáků, dorostu i mužů 
budou ve zbytku podzimní části se-
zóny od 7. října sehrána na hřišti SK 
Klášter v již avizovaných stejných 
termínech i časech.

A tým tam bude hostit v nedě-
li 20. října od 15:30 hodin soupeře  
z nedalekých Pěčic, 3. listopadu 
od 14 hodin SK Slavii Jesenice.  
V posledním kole podzimní části 17. 
listopadu od 13:30 hodin se nám po-
staví tým Spartak Průhonice. Jarní 
část odehrají muži celou na hřišti SK 
Bakov nad Jizerou. Tímto bych chtěl 
oběma klubům poděkovat za mož-
nost sehrát naše utkání na svých 
hřištích.

Dorost bude hrát na hřišti  

v Klášteře 13. října od 10:15 hodin 
proti SK Bělá pod Bezdězem, 27. říj-
na v 10:15 se Sportingem MB.

Starší žáci přivítají 19. října od 
9:30 hodin na stejném hřišti v Kláš-
teře tým Viktoria Radim, 2. listopadu 
TJ Slavoj Vrdy a sezónu zakončí 16. 
listopadu od 10 hodin zápasem proti 
mužstvu FK Viktorie Velký Osek.

Mladší žáci a týmy přípravek 
budou svá utkání hrát na hřišti č. 2 
v areálu MSK. Také tréninkový pro-
ces všech týmů bude stále v areálu 
MSK!

Věříme, že si k nám naši fa-
noušci najdou cestu a povzbudí 
naše fotbalisty i na hřišti v Klášteře  
a udělají nám tak to pomyslné domá-
cí prostředí…

Ondřej Knobloch,
Mnichovohradišťský SK

CHODÍM PO MĚSTĚ
Kam mě vedl vybíravý jazýček? 
Jsou dvě místa, kterým neodolám: 
Amuse Bouche a prodejna Kristýn-
ky Motlové. Prvotřídní obědy si od 
Míry Peterky dopřávám už docela 
dlouho. Stačí mi poloviční porce za 
poloviční cenu. Jedinečné pro pen-
zisty! Nehledě na krásné prostředí s 

originální vitráží. A Kristýnka? Ta je 
zase mistr zákuskových dobrot.
V Praze, například, bych si rychle 
odvykla „dopřávat si“. Tudíž vysoce 
hodnotím to, co je dostupné v na-
šem Hradišti!

Libuše Vonásková

MINIRUBRIKA LIBUŠE VONÁSKOVÉ O VĚCECH KOLEM NÁS

Podzimní sezóna Klubu českých turistů

Po prázdninách, které řada z nás 
měla poněkud „rozlétané“, se zářijo-
vé akce Klubu českých turistů sou-
středily především na Mnichovo Hra-
diště a jeho blízké okolí. Druhému 
pokusu o výlet z Březiny k prameni 
U lesní víly již přálo počasí. V ne-
děli 8. září se tak sešlo 23 zájemců  
o příjemnou procházku pod Příhraz-
skými skalami. Velkou atrakcí podél 
cesty byly všudypřítomné skalky, 
které děti s oblibou zdolávaly. V cíli 
mohly děti obdivovat kouzelné figur-
ky či mlýnky. Jejich nadšení neznalo 
mezí, když objevovaly nové a nové 
stavbičky schované v pařezu stromu 
nebo u vody. Některé z nich také 
přidaly své figurky pro lesní skřítky, 
jiné se zase jaly opravovat některé 
z pozastavených mlýnků. Dětský ráj! 

Třetí zářijový víkend jsme se 
nejprve, v sobotu 14. září, za mni-
chovohradišťský KČT zúčastnili 
sousedské slavnosti. Návštěvníkům 
našeho stánku jsme se chlubili, kde 
všude už jsme byli, a zároveň jsme 
se je snažili nalákat na připravované 
výlety. Děti i dospělí si mohli zkusit 
poznávačku hradů a zámků nebo si 
odnést turistický suvenýr. V neděli 

15. září jsme pak vyrazili na, dopo-
sud trochu opomíjené, Bakovsko. 
Místní rodák Jirka Janda nás provedl 
po okolních dominantách – navštívili 
jsme zříceninu hradu Zvířetice a vr-
chy Babu a Dědka. Vzdálenější se-
niorský výlet po Příchovicích a jejich 
okolí proběhl v úterý 24. září, až po 
uzávěrce Kamelotu.

V říjnu už rychle ubývá denní-
ho světla, nikoli ale našich výletů. 
Připravili jsme si pro vás hned čtyři. 
První říjnový víkend, 5. a 6. října, 
vyrazí zdatní turisté na dvoudenní 
přechod Jizerských hor. Čeká nás 
cesta dlouhá 40 km a zdoláme dva 
nejvyšší vrchy Jizerských hor, Jizeru 
a Smrk. Senioři i kdokoli jiný, kdo se 
může „utrhnout“ během pracovního 
týdne, se následující úterý, 8. října, 
může přidat na výšlap na zříceninu 
hradu Zbirohy z doby Václava IV. Sbor dobrovolných hasičů Dneboh 

na Mistrovství ČR dobrovolných hasičů
Poslední prázdninový víkend pro-
běhlo na Městském stadionu v Ústí 
nad Labem Mistrovství ČR profe-
sionálních a dobrovolných hasičů  
v požárním sportu. Mezi sedmnácti 
družstvy dobrovolných hasičů byl  
i Sbor dobrovolných hasičů Dneboh, 
který se na akci nominoval již podru-
hé, a opakovaně tak reprezentoval 
Středočeský kraj.

Celkově si dobrovolní hasiči ze 
Dneboha vedli výborně. V sobotu 
31. srpna, kdy se v dopoledních 
hodinách představili v běhu na 100 
metrů s překážkami, brali součtem 
šesti časů dokonce druhé místo. 
Následovaly štafety, kde si vyběhali 
5. místo. V neděli vše završil bohu-
žel ne příliš povedený požární útok, 
na který si naši borci věřili zdaleka 
nejvíce. Ale i to je sport. Nakonec 
obsadili v požárního útoku 13. místo.

Celkovým součtem bodů SDH 
Dneboh dosáhl na dělené 5. místo. 
Další dva týmy ale měly lepší čas 
z požárního útoku, takže celkově 

se Dneboh umístil na 7. místě. Pro 
sportovce možná zklamání, zejména 
po povedených „stovkách“. Celkově 
ale můžeme jen a jen pogratulovat. 
Malá vesnička se nejen nominovala 
na mistrovství ČR, ale navíc se mezi 

Pingpongové mládežničení na konci léta
V samém závěru prázdnin uspořá-
dali mnichovohradišťští stolní tenisté 
ve vlastní režii třídenní tréninkový 
kemp pro mladé elévy pingpon-
gového řemesla. Náš klub dlouho 
zvažoval v rámci revitalizace mlá-
dežnického programu vyslání svých 
benjamínků na některé z tradičních 
letních soustředění, nakonec jsme 
však usoudili, že nejpraktičtějším  
a nejefektivnějším řešením bude in-
tenzivní kurz pod naší vlastní taktov-
kou. A ač jsme dosud s akcí podob-
ného charakteru neměli zkušenosti, 
ukázalo se, že naše rozhodnutí bylo 
správné. 

Pod vedením zkušeného šéftre-
néra mládeže Jana Mareše a jeho 
týmu se tak celkem 19 dětí z našeho 
klubu a dalších čtyř pozvaných od-
dílů z Mladoboleslavska po tři dny 
podrobovalo intenzivní několikafá-
zové tréninkové kúře odehrávající 
se nejen za sedmi zelenými stoly 
a na gymnastickém nářadí v soko-
lovně, ale také na zrenovovaném 
Atletickém stadionu Josefa Hrona 
za školou na Vrchlického návrší. Do 
stolnětenisové přípravy se podařilo 
jako sparingy zapojit většinu našich 
závodních hráčů – od ligového áčka 
po borce z regionálních soutěží, vel-
kou posilou a inspirací pro účastníky 

kempu pak byla jednodenní účast ju-
niorského reprezentanta Matěje Sta-
cha z pražského El Niňa, který děti 
zaujal svým profesionálním a záro-
veň gentlemanským vystupováním 
a při tom provedl mladé frekventanty 
kurzu celou pingpongovou abece-
dou – strečinkem počínaje, přes 
celou úderovou škálu až po zásady 
racionální sportovní výživy a pravi-
dla fair play. Náš velký dík patří také 
zdejším gymnazijním učitelům tělo-
cviku, kteří malým sportovcům před-
stavili základy různých technických 
atletických disciplín a umožnili nám 
komplexní využití celého stadionu, 
na kterém si děti zároveň s chutí 
zahrály fotbal a basket a ve finále 
svedly úžasné, emocemi prodchnuté 
štafetové bitvy na tartanovém oválu. 

Pro nás nejpodstatnějším vý-
sledkem třídenního snažení byla 
jednoznačně velmi uvolněná, poho-
dová atmosféra mezi mladými účast-
níky kurzu i námi,  pořadateli. Děti se 
sice podrobily náročným pohybovým 
aktivitám, ale zároveň měly dostatek 
prostoru pro vzájemné špičkování, 
prostou radost z pohybu a potřebné 
utužování kamarádských vztahů. 
Jakkoli bylo věkové spektrum účast-
níků poměrně široké (mezi 9 a 14 
lety), podařilo se vytvořit prima spo-

lečenstvo, které se navzájem pod-
porovalo, zdravě hecovalo i škádlilo 
a užívalo si pohodového závěru 
prázdnin bez chmurných myšlenek 
na blížící se návrat do školních lavic. 
Rádi bychom, aby se přátelské vaz-
by, které byly mezi dětmi během naší 
akce navázány, přenesly i do dalších 
vzájemných setkávání během soutě-
ží a turnajů právě začínající závodní 
sezony. 

Potěšující pro náš oddíl jsou 
pak i zpětné reakce především z řad 
dětí samotných, ale i jejich rodičů  
a trenérů ostatních zúčastněných 
oddílů, které našemu pilotnímu 
projektu vystavily dobré vysvědčení 
i v porovnání s konkurenčními, pra-
videlně pořádanými akcemi. Získali 
jsme tak potřebnou sebedůvěru  
a motivaci náš kemp pravidelně 
opakovat a postupně ho na základě 
nabytých zkušeností rozvíjet. Pevně 
věříme, že se nám na sklonku le-
tošního léta podařilo založit novou 
tradici, která se stane jedním z pilířů 
nové éry mnichovohradišťské ping-
pongové prosperity. 

Vladimír Pleticha,
Oddíl stolního tenisu

TJ Sokol Mnichovo Hradiště

17 družstvy rozhodně neztratila  
a reprezentovala tak i město Mnicho-
vo Hradiště, které účast SDH na této 
sportovní události podpořilo.

Redakce

V neděli 13. října nás čeká výlet 
nazvaný Rohanským panstvím od 
hrobky k zámku. Připomeneme si 
původem francouzskou knížecí ro-
dinu Rohanů, která sídlila na zámku 
Sychrov a jejíž hrobka se pro změnu 
nachází v Loukově.  Poslední or-
ganizovaný výlet tohoto podzimu 
proběhne v neděli 20. října. Vydáme 
se na Kokořínsko. Putujte s námi 
do malebné oblasti skalních útva-
rů, překrásných jezírek a vesniček  
s cennou lidovou architekturou.

Více o našich výletech, minu-
lých i plánovaných, se dozvíte na 
našem webu www.kct-mh.webnode.
cz, případně na našem facebooko-
vém profilu Klub českých turistů – 
Mnichovo Hradiště.

Ondřej Šindelář,
KČT, odbor Mnichovo Hradiště

Srdečně zveme Hradišťáky na pod-
zimní Restaurant Day, který se bude 
konat v sobotu 12. října od 11 hodin 
na dopravním hřišti. Ochutnejte dob-
roty od místních kuchařů a pekařů. 
Hudební tóny zařídí DJ Sphinx. 

Děkujeme za krásné čtyři roky, 

Poslední Restaurant Day?
kdy jsme společně objevovali dobré 
jídlo a pití. Jedná se o poslední Re-
staurant Day v režii Spolku Meza. 

Akci podporuje město.

Lucie a Pavel Podařilovi,
Spolek Meza
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KINO

10. ŘÍJNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
JOKER
Kým byl Joker před Batmanem? To prozdraví vítěz benáteckého MFF.

4. ŘÍJNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PŘES PRSTY
Scénárista P. Kolečko natočil příjemný film z prostředí plážového volejbalu.

5. ŘÍJNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TENKRÁT V HOLLYWOODU
60. léta, Hollywood a vražda herečky Sharon Tate v režii Q. Tarantina.

6. ŘÍJNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
OVEČKA SHAUN VE FILMU: FARMAGEDDON
Farma, kde žije ovečka Shaun, je ohrožena návštěvníky z vesmíru!

6. ŘÍJNA, 18:00, FILMOVÁ PROJEKCE
NABARVENÉ PTÁČE – PŘIDANÁ PROJEKCE
Oceňovaný film V. Marhoula dle válečného bestselleru J. Kosinskiho.

9. ŘÍJNA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
YESTERDAY
Film o muži, který ve světě bez Beatles objevil jejich písně a vydává je za své.

9. ŘÍJNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE 
ROMÁN PRO POKROČILÉ 
Sukničkář M. Vašut se po rozvodu rozhodne usadit, ale jde to ztuha…

11. ŘÍJNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
NÁRODNÍ TŘÍDA
Film o muži, který údajně rozpoutal jedinou ranou události listopadu 1989.

12. ŘÍJNA, 17:30, FILMOVÁ PROJEKCE
PŘES PRSTY
Scénárista P. Kolečko natočil příjemný film z prostředí plážového volejbalu.

12. ŘÍJNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PRAŽSKÉ ORGIE
70. léta, Praha a dekadentní večírky v novém filmu I. Pavláskové. 

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

18. ŘÍJNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
BLÍŽENEC 3D (HFR)
Sci-fi s W. Smithem v mimořádném formátu slibuje nevšední zážitek.

KALENDÁR AKCÍˇ

23. ŘÍJNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
NÁRODNÍ TŘÍDA
Film o muži, který údajně rozpoutal jedinou ranou události listopadu 1989.

19. ŘÍJNA, 17:30, FILMOVÁ PROJEKCE
ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO
Vztah Zloby a její kmotřenky Růženky čeká těžká zkouška.

19. ŘÍJNA, 20:00,  FILMOVÁ PROJEKCE
ROMÁN PRO POKROČILÉ 
Sukničkář M. Vašut se po rozvodu rozhodne usadit, ale jde to ztuha…

20. ŘÍJNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
OVEČKA SHAUN VE FILMU: FARMAGEDDON
Farma, kde žije ovečka Shaun, je ohrožena návštěvníky z vesmíru!

22. ŘÍJNA, 18:00, CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA
ČERNOBYL 
Vyprávění cestovatele, který navštívil Černobyl i Pripjať, místa katastrofy.

24. ŘÍJNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Komedie J. Vejdělka o emigrantech, kteří získali v restituci zámek.

25. ŘÍJNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE 
PRAŽSKÉ ORGIE
70. léta, Praha a dekadentní večírky v novém filmu I. Pavláskové. 

3. ŘÍJNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
KRVAVÁ NEVĚSTA
Svatební den je zakončen hrou na schovávanou, během které jde o život.

13. ŘÍJNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PSÍ KUSY
Dobrodružství psíka, která zažije po opuštění svého bezpečného domova.

16. ŘÍJNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
SLUNOVRAT
Speciální oslava slunovratu, která se pro skupinu turistů zásadně zvrtne.

26. ŘÍJNA, 17:30, FILMOVÁ PROJEKCE
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Komedie J. Vejdělka o emigrantech, kteří získali v restituci zámek.

26. ŘÍJNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE 
PŘES PRSTY
Scénárista P. Kolečko natočil příjemný film z prostředí plážového volejbalu.

27. ŘÍJNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PRINC KRASOŇ
Krasoně milují všechny dívky, kromě jedné, která se vydává za chlapce...

30. ŘÍJNA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
HODINÁŘŮV UČEŇ
Hodinářský učeň se vydává pro hodinky, které dokáží varovat před Smrtí.

30. ŘÍJNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO
Vztah Zloby a její kmotřenky Růženky čeká těžká zkouška.

31. ŘÍJNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PARAZIT
Vítězný film MFF Cannes – prý nejvtipnější od doby Pulp Fiction.

MUZEUM
DO 31. ŘÍJNA, MUZEUM MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ
LIBUŠE VONÁSKOVÁ: ENKAUSTIKA A AUTOMATICKÁ KRESBA 
Výstava. 17. a 24 října od 14 hodin možnost setkání s autorkou. 

DO 31. ŘÍJNA, MUZEUM MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ
ZUZANA HEJDRYCHOVÁ: ŠITÝ ŠPERK, SUTAŠKY A OBRAZY
Výstava. 19. října dílnička s autorkou – výroba vánočních ozdob.

8. ŘÍJNA, 17:00, KINO MNICHOVO HRADIŠTĚ
VIRTUÁLNÍ PROCHÁZKY MĚSTEM #3
Promítání historických fotografií se zasvěceným komentářem.

DIVADLO
7. ŘÍJNA, 19:00, KONCERT
EVROPSKÝ KLAVÍRNÍ RECITÁL – ZRUŠENO
Koncert Wojciecha Waleczka k 15. výročí vstupu ČR do EU.

10. ŘÍJNA, 19:00, KONCERT
BO MOZART!
Večer árií z oper W. A. Mozarta v českém překladu Jaromíra Nohavici.

12. ŘÍJNA, 15:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
NEPOSLUŠNÁ KŮZLÁTKA
Klasická pohádka v loutkovém provedení Divadla Buchty a loutky.

14. ŘÍJNA, 19:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
KRÁLOVNY
Komedie pro tři herečky s hudbou zpěvačky Radůzy.

17. ŘÍJNA, 19:00, KONCERT
PĚVECKÝ RECITÁL
Zpěvák Jan Hnyk, zpěvačka Tereza Marshall a klavírista Ahmed Hedar.

23. ŘÍJNA, 17:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
KRAJANKA VÁCLAVA HLAVÁČKA
Koncert oblíbené dechové kapely. Vstupenky zdarma, max. čtyři na osobu. 

ZÁMEK
26. A 27. ŘÍJNA, 10:30
OTEVŘENÍ 13. KOMNATY ZÁMKU
Prohlídka speciálně chráněných originálních prostor zámku.

OSTATNÍ

3. ŘÍJNA, 18:00, VOLNOČASOVÉ CENTRUM
SETKÁNÍ RODIČŮ DĚTÍ S ADHD, VÝVOJOVOU DYSFÁZIÍ...
...autismem a jinými poruchami. Debata za účelem zlepšení služeb v MH.

5., 12., 19. A 26. ŘÍJNA, 7:30, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
FARMÁŘSKÉ TRHY
Pravidelné trhy na náměstí před budovou Klubu.

8. ŘÍJNA,17:00, VOLNOČASOVÉ CENTRUM
ŽENSKÝ KRUH: LASKAVOST K SOBĚ A K OSTATNÍM 
Sdílení v ženském kruhu s psychoterapeutkou Kasiou K. Jedzokovou.

12. ŘÍJNA, 11:00, DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ
RESTAURANT DAY
Přijďte se potkat s přáteli a pochutnat si na dobrotách od místních kuchařů.

4. AŽ 6. ŘÍJNA
ČTVRT100LETÍ KMENE OSMAKA OPO
Víkend členů, bývalých členů a přátel kmene. Více na www.woodcraft.cz.

15. ŘÍJNA, 17:30, DŮM LUDMILA VE VESELÉ
SCHŮZKA NEFORMÁLNÍHO SPOLKU GENEALOGŮ
Pátrání po předcích a mapování typických příjmení Mnichovohradišťska.

24. ŘÍJNA, 8:30, MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
DEN INFORMAČNÍCH CENTER
Infocentrum zve na drobné občerstvení, balonky i „zelenou“.

2., 16. A 30. ŘÍJNA, 16:00, VELKÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST MÚ 
KONZULTAČNÍ HODINY ARCHITEKTA MĚSTA 
Příležitost probrat s architektem města otázky související s jeho agendou.

KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE
2., 9., 16. A 23. ŘÍJNA, 15:00 AŽ 17:00
LOGOPEDIE – NÁPRAVA ŘEČI
Více informací a sjednání schůzek formou SMS na tel. čísle 774 263 770. 

4., 11., 18. A 25. ŘÍJNA, 9:00 AŽ 11:00
PÁTEČNÍ DOPOLEDNÍ HERNIČKA
Hernička sloužící k setkávání maminek s dětmi ve věku od roku do čtyř let. 

29. ŘÍJNA, 7:30 AŽ 16:00
PODZIMKY V KLUBU
Program na podzimní prázdniny pro děti od 6 do 15 let.

1., 8., 15. a 22. ŘÍJNA, 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. 

19. ŘÍJNA, 9:00 AŽ 13:00
KURZ ŠITÍ PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
Přihlášky nejpozději do 17. října. Šicí stroj je vhodné mít s sebou.

26. ŘÍJNA, 18:00 AŽ 19:00, PLÁŽ U JIZERY
STRAŠIDELNÁ DUŠIČKOVÁ STEZKA
Stezka s úkoly pro celou rodinu, čelovku s sebou. Průběžný start.

3., 10., 17., 24 A 31. ŘÍJEN, 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. 

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

20. ŘÍJEN, 7:35, VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ
KOKOŘÍNSKÝM DOLEM
Ze Lhotky u Mělníka se projdeme údolím Pšovky do Kokořínského Dolu  
a odsud přes Sedlec do Mšena. Uchvátí vás pohled na skalami lemovaný 
rybník Harasov či hrad Kokořín tyčící se nad Kokořínským Dolem.

8. ŘÍJNA, 8:45, VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ
ZŘÍCENINA HRADU ZBIROHY
Z Malé Skály po zelené vystoupáme ke zřícenině hradu Zbirohy. Dále po 
zelené kolem Zrcadlové kozy do Dolánek a zpět vlakem do Hradiště.

13. ŘÍJEN, 8:00, VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ
ROHANSKÝM PANSTVÍM OD HROBKY K ZÁMKU
Z Březiny se vydáme do Loukova, kde se nachází hrobka rodiny Rohanů. 
Údolí Pěnčínského potoka nás dovede do Svijanského Újezdu. Přes Sobě-
slavice, Klůčky a Sedlíštku dojdeme do Vlastibořic, kde nás čeká prohlídka 
zvonice. Dostaneme se i do vesničky Kamení s rodným domem Václava 
Laurina, odkud jsou krásné výhledy na Jizerské hory.

5. AŽ 6. ŘÍJNA, 8:00, VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ
PŘECHOD JIZERSKÝCH HOR
Dvoudenní přechod Jizerských hor „na lehko“ s přechodem Jizery i Smrku.

MAP MNICHOVOHRADIŠŤSKO

7. ŘÍJNA, 13:00 AŽ 15:00, ZŠ SOKOLOVSKÁ
SETKÁNÍ ŽÁKOVSKÝCH PARLAMENTŮ
Zástupci z řad žáků i učitelů, kteří v parlamentu pracují či jej plánu-
jí založit, jsou zváni na ZŠ Sokolovská. Mgr. Petra Slámová, která 
se žákovskou samosprávou dlouhodobě zabývá na ZŠ Partyzánská  
v České Lípě, vám poradí co podniknout v novém školním roce, do čeho se 
zapojit, jak zvýšit prestiž žákovského parlamentu atd.

8. ŘÍJNA, 14:30 AŽ 16:30, MĚSTSKÁ KNIHOVNA MN. HRADIŠTĚ
ČETBA PRO ŠKOLÁKY
Setkání s pedagogy 1. a 2. stupně, jež by mělo přispět k lepší spoluprá-
ci mezi knihovnou a školami, povedou knihovnice, které věří, že přispějí  
k tomu, aby literatura a čtení byly pro děti ještě příjemnější a dostupnější. 

2. ŘÍJEN, 14:30 AŽ 17:30, VOLNOČASOVÉ CENTRUM
UČENÍ VENKU
Učit se venku? Pomocí toho, co příroda nabízí? Učení venku děti baví, po-
siluje vztahy mezi nimi a učiteli, zlepšuje vzdělávací výsledky a především 
– je přirozené. Workshopem Vás provede Monika Hošková, učitelka na ZŠ.

14. ŘÍJNA, 14:00 AŽ 19:00, ZŠ PARTYZÁNSKÁ, ČESKÁ LÍPA
STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Z POHLEDU ŘEDITELE
Výjezdní seminář do ZŠ Partyzánská v České Lípě pro ředitele MŠ a ZŠ  
a jejich zástupce, kde se budou moci seznámit se strategickým plánová-
ním v prostředí mateřské či základní školy, vidět konkrétní příklad v praxi  
a popřemýšlet nad tím, jakou školu by chtěli mít a co je pro to třeba udělat. 

24. ŘÍJNA, 17:00 AŽ 19:00, MVOLNOČASOVÉ CENTRUM
NEKLIDNÉ A NEPOZORNÉ DÍTĚ
Hlavním cílem workshopu pro rodiče či učitele MŠ a ZŠ je podpora rodičů, 
seznámení s možnostmi rozvojových technik pro zlepšení soustředění i ná-
pravami již diagnostikovaných poruch. Workshopem s praktickými nácviky 
vás provede Mgr. Gabriela Luková Sittová.
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Vzpomínka na Jaroslava Weigela, 
svého času občana našeho města
Smutná zpráva o náhlém úmrtí zná-
mého českého grafika, malíře, scé-
nografa, herce a dlouholetého člena 
Divadla Járy Cimrmana dorazila i do 
našeho města. Jaroslav Weigel na-
rozený v roce 1931 v Rychnově nad 
Kněžnou, prožil část svého života 
také v Mnichově Hradišti. Po únoru 
1948 se spolu s matkou do města 
přestěhoval.  

Pro  divadelni-noviny.cz  na 
to zavzpomínal slovy: „Přišel únor 
1948 a tatínek opět ztratil místo. 
Tehdy dostal infarkt, z pivovaru 
(pozn.: otec byl sládkem, toho času 
v benediktinském pivovaru v Olivětí-
ně) nás vystěhovali a neměli jsme 
jinou možnost než se přestěhovat  
k babičce do Mnichova Hradiště, 
která tam měla domek. Ona v té 
době umírala na rakovinu, ale to 
jsme tatínkovi nesměli říct. Když 
jsme se po její smrti měli do Hra-
diště definitivně nastěhovat, tak už 
domek obsadil národní výbor a my 
jsme dostali jen jednu jedinou míst-
nost. A chlívek. Tam si maminka 
zřídila kuchyň v místě, kde se kdysi 
vařilo pro prasata.“ Dům se nachá-
zel v Tylově ulici na místě současné 
novostavby čp. 644. Dle vzpomínky 
bývalého starosty našeho města Ar-
nošta Vajzra, otec Jaroslava Weigla 

následně v Mnichově Hradišti praco-
val jako mistr ve zdejší cihelně. Ta 
se nacházela za kamenným mostem 
při klášterské silnici.

Po přestoupení z broumovského 
gymnázia, kde začal studovat v roce 
1945, ve svém studiu pokračoval na 
mladoboleslavském gymnáziu, tam 
také v roce 1950 odmaturoval. Pro 
Paměť národa na studium zde za-
vzpomínal slovy: „Já si v Boleslavi 
žil, protože při tom počtu jsem se 
dostal k tabuli jednou za čtvrt roku, 
kdežto v Broumově, když se spolu-

žáci zpozdili, byli jsme často ve třídě 
pouze dva studenti a profesor.“

Občané Mnichova Hradiště si 
Jaroslava Weigla mohou pamatovat 
coby zapáleného skauta, o čemž 
svědčí i jeho vedoucí pozice ve 
zdejším chlapeckém oddílu, tento 
post přebral po Janu Ehlemanovi-
-Bráchovi. Pro Paměť národa na toto 
období zavzpomínal slovy: „V roce 
1948 jsem se odstěhoval do Mni-
chova Hradiště, ale skautovat jsem 
nepřestal − vedl jsem tam oddíl rok 
a půl. Připravovali jsme tábor, ale  
k němu už nedošlo. Měli jsme krás-
nou klubovnu ve starém železničním 
vagónu − jednotlivé družiny měly  
v kupé (kójích) své klubovničky. Ten 
vagón patřil skautům už před válkou, 
měli na něm namalovanou obrov-
skou lilii a během války ji nikdo neza-
maloval. V Mnichově Hradišti a okolí 
byly dobré oddíly, dokonce tam byl 
i oddíl vodních skautů, nablízku je 
totiž řeka Jizera.“ Skauting byl však 
bohužel v roce 1950 opět zakázán.

Na Jaroslava Weigla vzpomíná 
také Jan Touš v nově vydané knize  
Mnichovo Hradiště v pamětech rodi-
ny Toušovy.

Karel Hubač, 
Muzeum města Mn. Hradiště

Městské muzeum vás zve na  
v pořadí třetí tematickou besedu  
a virtuální procházku po městě.  
V úterý 8. října od 17 hodin v Kině 
Mnichovo Hradiště prostřednictvím 
komentovaného promítání dosud 
nezveřejněných fotografií i videí 
zavzpomínáme na to, jak vypadala 

dříve stará část našeho města spolu 
s letním kinem, zámkem, stadionem, 
bývalou židovskou čtvrtí, Bělidly, 
lokalitou Na Kanále, ale i kostelem 
sv. Jakuba, farou a ulicí Palackého. 
Přijďte zavzpomínat či poznat tato 
místa v dobách minulých.

Vstupenky je možné zakoupit 

pouze na místě bez rezervace. Pla-
kát zvoucí na tuto akci naleznete na 
poslední straně tohoto zpravodaje.
Na propagaci akce finančně přispěla 
místní firma HUBAČ Doprava s.r.o.

Karel Hubač,
Muzeum města Mn. Hradiště

Výstava šitých šperků, sutašek a obrazů
V městském muzeu byla 12. září za-
hájena slavnostní vernisáží podzim-
ní výstava místní výtvarnice Zuzany 
Hejdrychové – Šitý šperk, sutašky a 
obrazy. Na výstavě můžete zhléd-
nout především na šedesát velkých 
šitých náhrdelníků, z nichž mnohé 
se úspěšně účastnily tuzemských i 
mezinárodních soutěží. 

Šitý šperk, u nás také známý  
a označovaný podle anglického slo-
va beadweaving, je pracná technika 
výroby šperku, při níž jsou tvůrcový-
mi hlavními nástroji speciální tenká 
jehla a nymo (druh velmi pevné 
nitě určené přímo pro šití z korálků) 
nebo vlasec. Samotným materiálem 
jsou pak především korálky všech 
možných druhů, z nichž základ tvoří 
rokajl, drobný, převážně kulatý druh 
korálku, ze kterého se různými stehy 
šijí plastické předměty, jako napří-
klad květiny, listy, geometrické tvary 
a jiné. Dále se používá při obšívání 
kabošonů, což jsou speciálně tvaro-
vané drahé kameny nebo skleněné 
mugle – kabošonem se dá označit 
kámen, který je opracovaný, z vrchní 
strany rovnoměrně vypouklý a ze-
spodu plochý. Obšívat se však dají  
i jiné předměty, třeba ručně malova-
né knoflíky, které se vyrábějí u nás 
na Jablonecku, ale i mušle nebo 
oblázky z moře. Velmi oblíbené  
a hojně používané jsou při výrobě ši-
tého šperku komponenty Swarovski, 
především pak jejich takzvané rivol-
ky. Rokajl je dále nepostradatelný při 
korálkové výšivce, která rovněž patří 
k šitému šperku, a protože se vy-
rábí v nepřeberné škále barevných 
odstínů, dá se s jeho pomocí jehlou 

„namalovat“ cokoliv, na co si člověk 
vzpomene. Pro výrobu šitého šperku 
se nejčastěji používají dvě značky 
rokajlu, náš tradiční český rokajl 
od Preciosy a pak japonský TOHO 
rokajl, který se vyznačuje svou pra-
videlností a větším průtahem, což je 
vhodné hlavně u šití předmětů, kde 
je potřeba vést jedním korálkem více 
stehů. Kromě rokajlu, který tvoří zá-
klad, se pak používají všechny mož-
né druhy korálků, nejčastěji klasické 
české broušené korálky známé jako 
ohňovky, voskované nebo mačkané 
korálky. V posledních letech se na 
trh uvádějí novinky v podobě mnoha 
druhů více dírkových nebo speciálně 
tvarovaných korálků. Korálkový šitý 
šperk má v naší zemi obrovskou tra-
dici (možná znáte od svých babiček 
korálkové kabelky a taštičky nebo 
vyšívané ozdoby na šaty) a dá se 
říct, že tato tradice nijak neupadá, 
naopak se rozvíjí a mládne spolu  
s lidmi, kteří se šitému šperku začí-
nají věnovat. 

Speciální technikou šitého šper-
ku je šití ze sutašek. Tato metoda je 
v podobě, jak ji nyní tvoříme, mladá, 
u nás v republice se první tvůrci su-
taškových šperků začali objevovat 

asi v roce 2012, a stále jich není 
mnoho, protože sutaškování je nej-
náročnějším druhem šitého šperku. 
Samotná historie využití sutašek 
sahá však do daleké historie. První 
zmínky o zpracování sutašek jako 
ozdoby k našívání na oděv jsou  
z 15. století a zemí, která je objevila, 
je Francie. Kromě zkrášlení šatů, ka-
bátů nebo svatebních čepců se hoj-
ně využívaly na ozdobu vojenských 
uniforem, můžeme je třeba vidět na 
mnohých obrazech z doby napo-
leonských válek. Na uniformách ve 
všech různých zemích je spatřujeme 
do dnešních dnů.

Pojem sutaška je francouzský 
termín pocházející původně z ma-
ďarského slova sujtas a jedná se  
o splétaný prýmek, který je plochý  
a jehož středem vede díky tomu 
linka, která je vhodná pro prošívání 
tenkou jehlou. Nejčastěji jsou sutaš-
ky vyráběny z bavlny nebo viskózy, 
případně je výplň viskózová a oplé-
taná nit z acetátu. Chceme-li šperk 
oživit něčím netradičním, můžeme 
použít třpytivé prýmky s lurexovým 
vláknem, dvoubarevné nebo pruho-
vané sutašky a podobně. 

A čím dalším jsou sutaško-

vé šperky tak jedinečné? Jednou  
z nejvýraznějších předností je určitě 
hmotnost výsledného šperku. Proto-
že používáme textilní prýmky, které 
jsou lehoučké, jsou i sutaškové šper-
ky nesmírně lehké, ačkoliv na první 
pohled působí mohutně. Máte-li pak 
na krku náhrdelník, který je větších 
rozměrů, tak jej jen sotva pocítíte a 
nebude vás nikterak tížit. Stejně tak 
si oddechnou i vaše ušní lalůčky.

Pro mnoho lidí symbolizují ko-
rálky klasickou bižuterii a tradiční 
navlékané šňůry a často se setká-
váme s těmi, kteří vzpomínají, jak 
jejich babičky a maminky doma po 
večerech takové návleky vyráběly. 
Občas bohužel ještě zůstává v po-
vědomí, že korálek rovná se hračka 
pro děti a že výrobek z korálků není 
hodnotným šperkem. Rádi bychom 
však právě probíhající výstavou uká-
zali, že korálky mohou ožívat a že 
jsou skutečně kvalitním materiálem,  
z něhož vznikají hodnotné a originál-
ní skvosty. Srdečně vás proto zveme 
k nám do muzea podívat se na půl 
milionu korálků, které se po několi-
ka tisících hodinách práce jednoho 
páru rukou seskupily do propraco-
vaných šperků. V sobotu 19. října 
můžete vzít své děti a vnoučata a 
zavítat k nám na speciální dětské 
dílničky, kde si spolu s dětmi vy-
zkoušíte výrobu vánočních ozdob 
– andělíčka, vánoční kuličky nebo 
sněhové vločky. Samotnou výstavu 
pak můžete zhlédnout každý den 
kromě pondělí od 9 do 16 hodin až 
do konce října. 

Zuzana Hejdrychová

Virtuální procházky městem pokračují

Dopravní společnost

Kalenský-Trans, s.r.o
přijme řidiče 

mezinárodní dopravy

Požadujeme řidičský průkaz sk. C, E, profesní 
průkaz, kartu do digitálního tachografu, praxi 
a spolehlivost.

Nabízíme nový vozový park, měsíční příjem 35-
40.000,-Kč, třináctý plat, příspěvek na důchodo-
vé připojištění, příspěvek na dopravu na praco-
viště, stabilní přepravy a víkendy doma.

Kontakt: 775 321 002

Bačkůrky, penál, nové pravítko.  
A taky tepláky na tělocvik. Kdo chce 
rodičům na začátku školního roku 
tvrdit, že povinná školní docházka je 
zadarmo, může se se zlou potázat. 
První září a s ním spjatý nástup dětí 
na základní či střední školu může 
opravdu udělat čáru přes rozpočet 
nejedné domácnosti. Ti zkušení už 
vědí, co vše je potřeba v prvních 
dnech či týdnech uhradit, nováčky 
možná překvapí nejedna položka. 
Různé průzkumy veřejnosti uvádě-
jí, že rodiče utratí při vybavování 
svých dětí na začátku školního roku 
v průměru kolem čtyř tisíc korun.  
A to nepočítám samozřejmě obědy 
či kroužky. 

Výdaji v září však hra na be-
ránka otřes se nekončí. Nejeden 
rodič zalapá po dechu, když musí již 
poněkolikáté během školního roku 
hradit náklady na tematickou exkurzi 
či dopolední návštěvu divadla. Ve 
většině škol existuje spolek rodičů, 
do nějž se též přispívá, některé ško-
ly vybírají zvlášť na výtvarné potřeby 
apod. Náklady na aktivity spjaté se 
školní výukou nejsou na některých 
základních školách jednoduše řeče-
no zanedbatelné. 

Co tedy s tím? Mají být děti 
celý rok zavřené mezi čtyřmi zdmi 
a nikam se nevydávat? To asi není 
ta pravá cesta. Situaci by však jistě 
pomohlo, pokud by v každé třídě, 
tak jak už je to u některých škol či 

třídních učitelů zvykem, rodiče na 
začátku školního roku věděli, které 
výdaje je čekají. Ne zhruba či od-
hadem, ale celkem přesně by spolu  
s výčtem plánů pro daný školní rok  
v té či oné třídě získali rodiče i pře-
hled finančních nákladů spjatých  
s jednotlivými akcemi. 

Samozřejmě mi především uči-
telé mohou namítat, že přece v srp-
nu, kdy budou případný plán aktivit 
připravovat, nevědí o všem, co je 
čeká, nemají veškeré podklady od 
kolegů, kteří v daných ročních učí.  
I to se dá ale s předstihem více méně 
naplánovat. A když na nějakou akci 
nedojde, nevadí, dá se přesunout na 
další rok. Prvořadá je z mého pohle-
du možnost rodičů vědět, co je čeká. 
A nemám tím na mysli jen velké akce 
typu lyžařský výcvik či školu v příro-
dě. Někteří třídní řeší situaci tím, že 
v září či v říjnu vyberou určitý obnos, 
z kterého pak průběžně financují 
aktivity pro žáky (jízdné, vstupné do 
muzeí apod.). Někdo dokonce dělá 
průběžné kalkulace a závěrečné 
vyúčtování, které posílá e-mailem 
jednotlivým rodičům. 

Pevně věřím, že se většina uči-
telů snaží vytvářet akce, které jsou 
po finanční stránce co nejdostup-
nější (slevy na vlak, vstupné zdar-
ma v určité dny do muzeí či galerií, 
besedy bez nároku na honorář atd., 
projekty hrazené z grantů či dotací, 
o něž škola či učitel zažádá).     ...12

Kolik stojí škola? 
aneb Rodiči, otřes se

KOMENTÁŘE A NÁZORY

Jaroslav Weigel. Foto: Paměť národa
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Díky všem za sousedskou slavnost!

Stánek našeho německého part-
nerského města Erzhausen patří 
již tradičně k těm, které můžete na 
sousedské slavnosti najít. Stejně tak 
tomu bylo i letos, kdy členové Spol-
ku pro partnerskou spolupráci nabí-
zeli zájemcům hessenské speciality 
jako jablečné víno, sýr „s muzikou“ 
a klobásky. Součástí programu slav-
nosti bylo také večerní vystoupení 
erzhausenské kapely Die Stinkende 
Socken. Německým hostům jsme 
připravili jako každý rok program, 
jehož součástí byly výlety, návštěva 
městských institucí a seznámení  
s aktuálními investičními projekty. 

Letošní návštěva z Erzhausenu 

přinesla ale i něco nového – poprvé 
do Mnichova Hradiště zavítaly děti 
ze ZŠ Hessenwaldschule, která je 
pro Erzhausen spádovou. Celkem 
přijelo 22 dětí, kluci a holky ve věku 
13 až 16 let. Ubytování a zázemí 
našli v rodinách svých vrstevníků 
ze ZŠ Studentská a Sokolovská a z 
gymnázia. Školáci společně podnikli 
několik výletů, věnovali se poznává-
ní češtiny a němčiny prostřednictvím 
jazykové animace, sportovali. První 
kontakt mezi školami se podařilo 
navázat už minulý rok, kdy skupina 
našich dětí pobývala v Erzhausenu. 
Jsme moc rádi, že se v letošním 
roce podařilo uskutečnit druhou část 

Opět k nám přijeli i přátelé z Erzhausenu

Sto padesát školáků už díky rybářům ví, že ve vodě nežijí jenom vodníci
Dne 13. září se u kamenného mos-
tu u řeky Jizery v Mnichově Hradišti 
uskutečnila akce Ve vodě nežijí jen 
vodníci určená pro děti z prvních 
stupňů základních škol.

Na této akci se prezentovala 
Místní organizace Českého rybář-
ského svazu Mnichovo Hradiště, kdy 
za podpory Středočeského územní-
ho svazu ČRS Praha a dále ve spo-
lupráci s 1. základní školou v Mni-
chově Hradišti připravila zajímavý 
program zaměřený zejména na žáky 
2. a 3. tříd základních škol, potaž-
mo nové zájemce z řad dětí o účast  
v rybářském kroužku. Cílem akce 
bylo seznámit širší dětskou veřej-
nost s činností rybářů, ale i v dětech 
probudit zájem o přírodu a rybaření.

Připraveno tak bylo jedinečné 
dopoledne, během něhož nebylo 
možné přehlédnout nadšení, o které 
se v řadách školáků postaral oprav-
dový vodník, kamarád místních ry-
bářů. Stejně tak ale děti jevily aktivní 
zájem o jednotlivé disciplíny, které 
byly pro ně v rámci více než tříhodi-

nového programu připraveny.
Hlavním tématem dopoledne 

bylo povídání o přírodě, soutěžení 
třeba v hodu udicí na cíl, poznávání 
jednotlivých druhů ryb našich vod 
nebo si děti mohly zkusit i ryby chytit 
na udici v řece Jizeře. Děti se během 
dne seznámili také s plavbou na člu-
nu po řece Jizeře, kde nám i tento-
krát pomohli členové Sboru dobro-
volných hasičů Mnichovo Hradiště, 

kteří na organizaci akce Ve vodě ne-
žijí jen vodníci tradičně spolupracují 
s místní organizací ČRS MH.

Páteční ráno a dopoledne dále 
patřilo povídání o rybářském vyba-
vení či moderních technikách rybo-
lovu, na místě byly k vidění součásti 
rybářské výbavy, děti se měly mož-
nost dozvědět i o tom jak správně 
navázat háček na udici nebo jak  
s rybami zacházet po jejich vylovení. 

Žádný malý účastník neodešel  
z Vodníků s prázdnou, i když k zís-
kání ceny bylo někdy třeba trocha 
sebezapření a trpělivosti, například 
když se udicí na terč házelo i opa-
kovaně několikrát nebo když nám 
děti musely na předložených foto-
grafiích ukázat, co do volné přírody 
patří nebo je běžně její součástí či 
naopak, co do přírody nepatří (poho-
zené odpadky, volně padlé ovocné 

plody, apod.). 
Odměnou nám však nakonec 

byl upřímný dětský úsměv a rozzá-
řené dětské oči, což pro nás bylo 
tou největší motivací pro další práci  
s dětmi v rámci dalšího ročníku míst-
ního rybářského kroužku.

Celkově bylo rozdáno dětem 
několik stovek cen v hodnotě ně-
kolika tisíc korun. Naše Vodníky  
v Mnichově Hradišti navštívilo cel-

kem 150 školáků ze ZŠ Sokolovská 
Mnichovo Hradiště. Řada dětí na zá-
kladě účasti na akci Ve vodě nežijí 
jen vodníci skutečně projevila zájem  
o to stát se opravdovým rybářem, 
z čehož máme pochopitelně velkou 
radost.

O přípravy a zajištění celé akce 
se staralo několik členů MO ČRS 
Mnichovo Hradiště, kterým tímto pa-
tří velké poděkování za dobře odve-
denou práci a speciální poděkování 
dále patří především SÚS ČRS, kte-
rý věnoval ceny do soutěží a dodal 
koncept naší prezentaci skrze nábo-
rový projekt SÚS pro děti a mládež 
nazvaný Ve vodě (ne)žijí jen vodníci.

Velké poděkování dále patří 
subjektům, které naší akci podpořily. 
Zejména městu Mnichovo Hradiště 
a Sboru dobrovolných hasičů Mni-
chovo Hradiště. Dále děkujeme za 
mediální podporu regionálním peri-
odikům Echo a Kamelot.

Jiří Mareš,
MO ČRS Mnichovo Hradiště

SDH Mnichovo Hradiště na sou-
sedské slavnosti vystavil svou 
historickou techniku a představil 
činnost mladých hasičů. Kroužek 
mladých hasičů si pro návštěvníky 
Sousedské slavnosti připravil čtyři 
ukázky ze svého výcviku.

V první ukázce děti předvedly 
zásah na větší vzdálenost s pra-
covním názvem Nekonečná hadi-
ce. Při tomto výcviku se zapojuje 
každý člen týmu a je kladen důraz 
na správné zacházení s hadicí 
(nesení a rozhození) a dále na 
udržení správného směru vedení 
hadic.

Druhá ukázka byla zaměřena 

na modelovou situaci požáru, kdy 
velitel jednotky provedl průzkum 
prostoru (postavil plechovky) a po 
návratu vydal pokyn k likvidaci požá-
ru. Do každého úseku se vydalo jed-
no hasičské družstvo, které zdolalo 
slalom mezi kužely a po napojení 
proudnice a hadice na ruční stříkač-
ku likvidovalo požár sestříknutím 
plechovek. 

Třetí ukázka představila činnost 
druhé jednotky na místě zásahu, 
která provádí posílení zasahujících 
proudů. A poslední ukázka se zamě-
řila na činnost po ukončení zásahu, 
jednalo se o balení hadic na čas.

Odměnou za úspěšné provede-

ní ukázek byly pro děti i vedoucí 
nejen dobrý pocit a radost, ale  
i velký potlesk jak ze strany diváků, 
tak i od kolegů hasičů.

Závěrem si vás hasiči z Mni-
chova Hradiště dovolují pozvat na 
Přátelské klání mladých hasičů, 
které se koná 5. října od 13 hodin 
v areálu hasičské zbrojnice dobro-
volných hasičů v Mnichově Hradišti 
(vchod z Jiráskovy ulice), kterému 
bude v 10 hodin předcházet slav-
nostní vysvěcení nového zásaho-
vého vozidla.

Za SDH Mnichovo Hradiště
Zuzana Kuntošová

Mladí hasiči předvedli svůj zásah

Poslední porada před zásahem.

výměnného pobytu u nás v Hradišti. 
Děkujeme všem, kdo jste nám 

pomohli se o více než padesátičlen-
nou skupinu hostů z Německa po-
starat, kolegům z radnice, učitelům 
ze spolupracujících škol, pracovní-
kům školní jídelny a v neposlední 
řadě všem žákům a jejich rodičům, 
kteří neváhali děti z Německa uby-
tovat a věnovat se jim. Setkání zá-
stupců partnerských měst a škol se 
konalo s finanční podporou Česko-
-německého fondu budoucnosti, kte-
rému tímto také děkujeme. 

Martina Kulíková, 
Městský úřad Mn. Hradiště

Cenu města pro mládež, jejíž předání probíhá tradičně na sousedské slavnosti, letos získal Vojtěch Stránský a rovněž 
tým Fit studia Mnichovo Hradiště za sportovní úspěchy.
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Kolik stojí škola? aneb 
Rodiči, otřes se
...dokončení ze strany 11

Možná by stálo za to zamyslet 
se nad tím, jaká je nákladovost v jed-
notlivých ročnících či u jednotlivých 
třídních, včas o tom rodiče spravit  
a především, hledat cesty pro to, 
aby žádný z žáků neměl nepříjemný 
pocit vyčlenění pro to, že jeho rodič 
otálí s platbou či jsou pro rodinný 
rozpočet finanční požadavky školy 
příliš vysoké.

Proč tohle téma otevírám? Prá-
vě částky, které musí děti, tedy jejich 
rodiče, platit na začátku školního 
roku a v jeho průběhu, se liší – ško-
la od školy, třída od třídy. Ředitel, 
případně zřizovatel by se však měli 
snažit, aby aktivity doplňující běžnou 
výuku ve škole byly co nejdostupněj-
ší. Moc dobře si vzpomínám na situ-
ace, kdy na poznávací či výměnné 
zájezdy dotované tehdy sdružením 
rodičů jezdili žáci, jejichž rodiče by 
jim pobyt v zahraniční mohli dopřát 
i bez příspěvku sdružení, pro žáky  
z jiných rodin však byla i ona dotova-
ná částka příliš vysokou na to, aby 

své dítě do ciziny vyslali. Aktivity, na 
nichž mají rodiče spoluúčast, mo-
hou být totiž těmi, které tvoří mezi 
dětmi zbytečné bariéry. Těmi, které 
zabraňují tomu, aby byl celý výchov-
ně-vzdělávací proces opravdu pro 
všechny.

V dnešní době, kdy je rodič rád, 
že je na jeho spádové škole místo 
pro jeho dítě a třída snad nebude 
zcela přeplněná, asi většina rodičů 
necítí potřebu tlačit školu do někte-
rých změn a opatření. Za pár let, až 
se však patrně počet dětí přehoupne 
přes své maximum a bude asi opět 
klesat, se může stát zajímavou ško-
la, která myslí v dobré slova smyslu 
i na peněženky svých rodičů. A na 
to, aby byla pro širokou vrstvu oby-
vatel skutečně dostupnou, s rovnými 
příležitostmi ve vzdělávání. Včetně 
těch, které se týkají plateb ze strany 
rodičů. 

Iva Štrojsová, členka komise 
pro vzdělávání, sport a zájmovou 

činnost za sociální demokracii

Policie dopadla žháře
Žháře, který 16. září v nočních hodi-
nách podpálil kontejnery v ulici Lidic-
ká, dopadli hned druhý den strážníci 
v součinnosti s kolegy z kriminál-
nípolicie. K jeho odhalení pomohl 
městský kamerový systém, který 
obsluhoval operátor městské policie. 
Na základě vyhodnocení záznamů 
bylo zjištěno, že skutku se dopustil 
dělník z nedaleké stavby. 

Tyto skutečnosti byly městskou 
policií předány kriminalistům a kole-
gům z Obvodního oddělení policie 
ČR Mnichovo Hradiště, kteří si pro 
žháře přišli přímo na stavbu. Pod 
tíhou důkazů se ke skutku doznal. 

Městská policie Mn. Hradiště


